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ДЕМОКРАТИ ВНОСЯТЬ 
ЗАКОН ДЛЯ ОТРИМАННЯ 

ДЕПРЕСІЇ 
СЕНАТОР Ш Р Р Е И ДОМАГАЄТЬСЯ Ш Д В т п К И 
МІНІМАЛЬНО? ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТНІ ТА ЗМЕН-
ШКННЯ ГОДИН П Р А Щ ; В Щ З А ТИМ, ЩОБ ПОЧА-
ТН НУБЛРМН РОБОТИ; РЕСПУБЛІКАНЦІ ВНО-

СЯТЬ НРОЄКТ БУДІВЕЛЬНОГО З А К О Н Ѓ 

НОВА „ОФЩІЯЛЬНА ФОТОГРАФІЯ" ПРЕЗИДЕНТА 

Вашингтон. —Демократнч 
ні Члени Конгресу супернн-
чають у зголоцгуванні зако-
нів, які маля' б не допустити 
до дальшого обниження про-
дукції та до депресії в цій 
країні. Республіканський се-
натор Джейнс` , Е . Меррен 
пніс проект закону, який мас 
за ціль піднести найнижчу 
платяю за'годину праці з те-
перішніх 75 центів до 1,25 до-
ляра і зменшити `число годин 
з 40 до 37, а "піфія двох ро-
ків — до 35 годин тижнево; 
а також пропонўс, щоб чнс-
леині міль^оввґ нових родів 
робітників могли' кори стати з 
робітничого законодавства. 
Сенатор Меррей твердить, що 
республіканський уряд не до-
трнмав своїх пфедвиборчііх 
обіцянок, даянрѓ робітництву, 
бо частина республіканців 
„сліпа в господарських спра-
вах", а ця їхня сліпота сгірн-
чнннла була депресію в 20-х 
роках. (Президент заявив у 
свосму господ$вДкому звіті, 
що він тепер проти шдвнщея-
яя мінімальн'ої' заробітної 
платні робітннкі`й). Інший де-
мократнчний сенатор Пол Г. 
Даґлес пропонўс` покликати 
до життя установу, яка дба-

ла б про те, щоб почати пуб-
лічні роботи, якщо б госпо-
дарство країни далі обннжу-
валося. Під час того, як де-
мократн стараються захопити 
законодатну іиіціятиву, рес-
публікавці також не забува-
ють про господарську снтуа-
цію в країні. Конгресмен 
Джессі П. Волќоѓг і сенатор 
Гомер Е. Кейпгарт, обидва 
республіканці, `мають внести 
проект закону в справі будови 
нових домів. Цей заков пе-
редбачас побудову більше як 
1,000,000 домів впродовж 1954 
року. Президент Айзенгавер 
у своєму економічному звіті 
заявив, що побудова нових 
домів підтримає господарство 
в багатьох інших ділянках. 
Голова Кранового Республі-
канського Комітету Ліонард 
В. Голл заявив, що він перед-
бачас республіканську пере-
могу при найближчих вибо-
рах, в яких його партія здо-
буде нових 15-25 місць в Па-
латі Репрезентантів. Голл 
плянус зібрати на виборчий 
фонд 4,000,000 долярів. Рес-
публіканці переможуть тому, 
ЩО престиж президента Ай-
зенгавера в цій країні стоїть 
дуже високо. 

,? 
АФЛ заклинає ЗДА перебрати загальний 

провід в.-cam 
Маямі Біч,. хлориде. ^̂ -

Вико^а.,Рі^.Амсрнкйас‡-кої 
-Федерації праці` прийняла ре-
золюцію, в якіЃѓ̀  Домагається, 
щоб ЗДА перебрали провід 
над вільним світом не тільки 
в військово-оборонній, але й 
в господарській Ділянці, і то 
в найшнршому р^овумінні цьо-
то-слбва. Ця рвабЬіюція '— це 
один із 10 пунктів програми, 
якЎ АФЛ прнйн#ла На своїй 
Піврічній конференції. Рада 
АФЛ дрийшла до4 переконая-
яя, що в СССР'.після приходу 
доѓ `влади Мале`нйОва не ста-
лося ніяких змін'і тому віль-

4 

МАЛЄНКОВ НАСТАВЛЯЄ СКРІЗЬ СВОЇ'Х 
ПРИСЛУЖНИКІВ 

Лондон. — В останньому секретар комуністичної партії 
часі знову переведено цілу 
низку поважних персонали-
йих змін на найвищих стано-
йащах у Молдавії, Катз.кс-:ані 
І^вс Литві. За -іяформаціямн, 
Що #аспілн до Лондону з-по-
оа залізної завіси, всі її`` :ші-
нн с частиною пляну М.ч-сн-
кова скріпити власну по.жі;ио. 
настановляючи скріь:. но 
складових частинах СССР 
власних прислужників й да-
сгі очщцуючн апарат СССР від 
прихильників. Берії. Цікаво, 
‡юееред новопризначених до-

ісгойщіків с багато з украш-
ськнми призвнщамн, хоч нові 
Призначення не торкаються 
рт разом УССР. I так Зино-
в й Т. Сердюк, ЩО його ко-
респондент „Н. И. Тайму" на-
зрвас ‚давнім партійним ліде-
JOM в Україні", {у Львові він 
боровся з „буржуазним наці-
оналрмом" — каже Геррі 
фіворц), який три місяці то-
му дістав з нагоди свого 50-
літта орден Леніна, став „го-
довяим партійним чоловіком" 
н.автономній Молдавській Со-
йетськ. Соц. Республіці, при 

Це нова, „офіція.тьна фотографія" президента Двайта Ті' 
Айзеагавера — згідно з повідомленням з Білого Дому. Вона 
була зроблена в дні 7-го серпня м. p., безпосередньо перед 

промовою президента в оправі перемир'я в Кореї. 

Вашингтон. — Президент 
Айзенгавер заявив у своєму 
зверненні до Американсько-
го Легіону через радіо й те-
левізію в рямках програми 
„Назад до Бога", що ЗДА по-
требують тепер, як це і було 
впродовж усісї історії, „позн-

Ш f Є ^??.^ .??! ! '^ 8 М І Ц Н ! Ї - , Т И ^ " ^ # й відновленого вяз-
ХЛУГ A m ГТ т т л и п ѓ`а nfr-Ґ% tf т-ifruѓT и '". . . `' 

ЗДА потребують „позитивних дій" віри — 
каже Айзенгавер 

му. АФЛ домагається, 'щоб" 
президент Айзенгавер Імеяу-
вав окремого дорадннка в 
справі міжнародного госпо-
дарства. Ця нова урядова у-
станова була б запорукою ві-
льному світові. Що ЗДА не 
зречуться свосі відповідально-
сті за провід у світі і не об-
межать його тільки до вузь-
ко військової ділянки, але по-
ширять в той спосіб, щоб ві-
льяяй світ жив без страху 
перед голодом, терором, днк-
татуроЮ та страхіттями війни. 

Оборотні засоби в біологічній війні 
. Вашингтон. —t Урядові вій 

ськові кола повідомляють про 
те; що в стеатах Мерилеид, 
Аркавсас і ЮТВР, працюють 
три окремі фабрики, які спе-
ціялізуються в' індукці ї обо-
ровних засобів у` біологічній 
війні. Ці фабрййн перебува-
ють під нагля)юЯ' Хемічного 
Kojraycy АрміЬ Яро існуван-
ня цих трьох фабрик повідо-
млено громадянство після то-

го, як Армії не вдалося пере-
дати їх прнватпін індустрії. 
До програми Хемічного Кор-
пусу Армії належать' продов-
жуваняя оборонних засобів у 
бактеріологічній війні, що ма-
ють не допустити до масових 
епідемій. Але одночасно про-
дукувться і власні засоби, Щоб 
бути готовим до протиатаки 
та до відплати за можливий 
напад бактерійною зброєю. 

Бравнелд.про злочинність у зберіганні 
документів справи Байта 

Вашннгтон. - - Генеральний 
прокуратор Геѓбеіїт Бравнелл 
— гіромовляючж через телеві-
аію в справі зберігання доку-
меятів, що ВІДНОСЯТЬСЯ до 
справи покійного Геррі Декс-
тера Байта та інших комуніс-
тичнях шпигунів^ заявив, що 
ті `всі документиѓ він знайшов 

порозкладувані, і що вони не 
перейшли навіть через зви-
чайну процедуру криміналь-
ного відділу департаменту 
справедливосте. Бравнелл 
сказав. Що потягне до гідпові-
дальности ті всі особи, які 
завинили в урядовому занед-
банні коло 2,000 документів 
і паперів. 

ft А М Е Р И Ц І 
т ГтвеоквтеїГ "Лшас ДюІ ві- виконування фрнзісрського фа-

рить у теЃ що АйЗенгавер кая-
дИдуватиме яй. президента під 
пасвнборів 1956$оку. Дюї ска-
ааѓ жі-рналістач, Що вія пея-
ннй перемога АвЗенгавера. Ця 
заява Днзї дав підставу споді-
ватнся. що вій сам також буде 
піе раз каядиїіувати на гуоер-
иатора НюйорксЬкого ствйту 
восени цього рок$. 

Ф Гев^рал-яа^гиаигг летун-
ства Джеймс Г.;Дулітл твер-
дить. що американським зброй-
ИИм силам иезЗД№ом бракува-
тяме внсоковишкОлених і фа-
ховнх людей, Лђичину цього 
явища він вбачас в тому, що 
дворічна військова служба, з 
якої тільки 1М7 місяців при-
падае на ДІвиЙШ вяшкіл, ие 
дає повної кваліфкаціі. Друга 
причина, на дамку Дулітла. це 
те, що малі платні не притяга-
ють здібнкх юнаніп до військо-
воі служби. 
. Џ В одній жГсаевоотгІ в стейті 
Ню Иорк індіяижя Пітер Лазор 
до хотів викупити долволу на 

ху, покликаючнсь на оборонний 
договір його племени з феде-
ральинм урйдом 1790 p.. який 
дозволяв членам його племени 
полювати й ловити рибу без ок-
рсиої ліцензії 

Џ Предндент Айзенгамір до-
зволяв полковникові летунства 
Вільямові Дрейперові, щоб на 
президентському яітаку „Ко-
льомбіні", який відвозив Долле-
са ќа Берлінську конференцію, 
могли прилетіти на відпустку 
до ЗДА 16 американських лсту-
нів. Ще того самого дня ці ле-
туин прибули з Франкфурту до 
Вашингтону. 

Ш Кранова Рада 8 Лютеран-
ських Церков на річному зборі 
вирішила „на повну скалю" по-
шнрювати свої впливи в краі-
нах Південної Америки, в яких 
переважає католицизм. Секре-
тай цієї ради д-р Стювард Гер-
ман повідомив, що вже 1953 ро-
ку зорганізовано три нові лю-
теранські конгрегації в Венесу-
елі 1 стільки ж в Кслюмбії. 

найпевніша сила". Перед цісю 
заявою президент разом із 
дружиною взяв участь в ок-
ремому Богослуженні з при-
воду роковин народження 
Лінкольна, яке відбулося в 
Пресвнтерській Церкві. Пре-
зндент сидів на тій самій лав-
ці, на якій колись сидів пре-
зидент Абрагам Лінкольн. ГП-
сля Богослуження президент 
від'їхав до Білого Дому, де 
відбулася церемонія подару-
вання йому листа панею Бар-
ні Балабан, який написала 
пані Мері Тодд Лінколн до 
англійської королеви Вікто-

ролеви після вбивства презн-
дента Лінколна. В промові че-
рез радіо й телевізію, яка бў-
ла зверненням до- Американ-
ського Легіону, Айзенгавер 
сказав таке: „Як бувший во-
як, я захоплений тим, що ва-
ші ветерани підтримують ама-
гання, щоб збільшити нашу 
світомість того, щ о В о г керус 
`нашим щоденним'' жнттямТ 
Підчас битв вони пізнали цю 

Дмитро Гладкий, став його за-
сѓупником. Пантелеймона По-
номаренка настановлено сек-
ретарем Центрального Комі-
тету комуністичної партії Ка-
закстану, а „товариша Бреж-
нсва" — його застунпиком. 
Генерал - поручник Леонід 
Брежнєв був до червня мни. 
року секретарем комуністич-
ної партії в Молдавії і відій-
шов з того становища в черв-
ні мий. року. Невідомо, чи 
перекинення ного до Казахс-
тану на становище заступни-
ка партійного секретаря — є 
його підвищенням чи поии-
женням. Зате секретар комуні-
стичної партії в Казахстані 
Шаякметов і його заступник 
Офонов — „відкликані з їх 
становищ", без подання при-
чнн і нового їх призначення. 
Московське радіо повідомляє 
теж, що Едварда Озарського 
призначено вще-прем'сром в 
Литовські і і ССРеспу бліці. Мо-
сковське радіо повідомило теж 
коротко, що дальші зміни пе-
реведево в совстськнх респу-
бліках — Україні, Грузії й 

Чому дотеперішній тамошній' Азарбайджані. 

НОВІ ВІСТКИ ПРО МИТРОПОЛИТА 
СЛІПОГО 

Звільнені недавно з совст-
СЬкого полону німці принесли 
деякі нові вістки про заареш-
товяннх та засланих священи-
мів, між ними і про метропо-1 
лита Йосипа Сліпого. „Баді-
ше Фольксцайтунг" передала 
на цю тему таку депешу з 
В^рліну; 
Ц „Незадовго до виїзду з кои-
центраціііного табору, розта-
шованого за 3,000 км. на пів-

ції, ного й перевезено до кон-
центраційного табору. 

В багатьох концентраційних 
таборах перебувають ув'язне-
ні священики, ченці й чераи-
ці з СССР, із теренів балтійсь-
кнх і сателітиих країн. 

У таборі 243-8 „Сімка" в со-

ТАЄМНЕ ЗАСІДАННЯ 
БЕРЛІНСЬКОЇ К0НФЕ. 
РЕНЦІЇ МАС ВИЯСНИТИ 

ДІЙСНІ ЗАМІРИ 
МОЛОТОВА 

Д О ЦЬОГО ЧАСУ — ПОВНА Н Е В Д А Ч А КОНФЕРЕН-
Ц П МІНІСТРІВ ЗАКОРДОННИХ СПРАВ 

Берлін. — Після того, як 
на 12 явних засіданнях Бер-
лінськоі конференції чоти-
рьох міністрів закордонних 
справ иі в одній справі не 
прийшло до найменшого 
зближення позицій західиіх 
альяятів і Молотова, три за-
хідні міністри прихилились 
до бажання, що його висло-
внв Молотов, щоб у понеді-
лок, 8 лютого ц. p., відбути 
таємне засідання. Хоч і на 
явних засіданнях нема корес-
пондентів газет, проте воно 
відбувається у присутності 
численних дорадників і фа-
хівців і після кожного засі-
дання представники преси 
дістають тексти виголошених 
промов міністрів. У таємному 
засіданні візьме участь всьо-
го 8 осіб, 4 міністри і 4 їх 
найближчі дорадники. На то-
му засіданні міністри не бў-
дуть виголошувати своїх заяв 
„для публіки", отже не по-
требуватимуть рахуватись з 
враженням назверх, і тому 
мовхуть бути щиріші й прос-
тіші. Західні міністри вважа-
ють, що це єдина й остання 

далі є рішуче роти втягання 
комуністичного Китаю до ви-
рішувания будь-яких широ-
кнх міжнародних проблем, 
що географічно й політично 
не торкаються Китаю, проте 
схильні погодитись иа таку 
конференцію з участю кому-
ністнчного Китаю, в якій взл-
ли б участь і інші зацікав-
лені східньо-азійські держа-
ви, крім 4-ох європейських 
великодержав. Французький 
міністер Бідо настоює, щоб 
взагалі червоний Китай дока-
зав свою добру волю ще пе-
ред отакою міжнародною да-
леко-східньою конференцією. 
Щодо австрійської справи, то 
західні міністри вважають, 
що треба заздалегідь встано-
внти день, в якому почнуться 
дебати про Австрію, щоб мог-
ти запросити туди також ав-
стрійського міністра закор-
донних справ, колишнього 
канцлера Фіґля. Однак в ос-
танній хвилині виринули по-
важні сумніви, чи й в ав-
стрійській справі можна буде 
осягнути згоду, бо на субот-
нішньому засіданні міністрів 
Молотов заявив, що він не ВСТСЬКІЙ республіці КОМІ Є М. w i n , ^ " цо адм""и " `л- ішчи я 

інш. ув'язнений угорський ќа- Іможлнвість переконатися, чиібачить причини, чому не за-
толицький священик проф.1 Дійсно Молотов приїхав до прошусться представників 
Шалле. 66-літнього духівии-ІВврліну, щоб в чомусь догб-(обох частин Німеччини яа иа-
ка засуджено на 10 років кой-1 поритись із Заходом, чи об-1 раду про Німеччину, якщо а 

ніч від Москви, один звільне-1 центраційного табору аа „а-істоюс свою давню иепоступ-ізадум запросити австрійсько` 
'Hjrft иЬљеш. зустрів греко-ка-ігітацію проти СССР." ілнву політику. На тасмиомуіго репреаситаита. Західні мі-
толнцьќого" а р х нллискс4Іа). Г^аиьіШ^а с н ю'в атимутк)яістри-ие мають ще newocm, Н 
Львова Йосипа Сліпого, заа-Іжутт., що в'7-му шурфі в Вор^ І конкретно дві справи: ближ-ічп ' `насток)вання Молотова, 

велику правду, що немає без-j рештованого 1949 року, а ро-Ікуті перебувають 12 угорсв-іче з'ясування вимоги Молото-1 щоб ' продовжувати нарадяг 
вірняків у воєнних окопах." ІКу igfo засудженого ще на! кнх і лнтовськях священиків, іва щодо конференції „п'ят- над справою Німеччини похо-
До думки президента прнлу- 17 років концентраційного та-( Ув'язненим священикам кн", отже з комуністичним І днть з його бажання зробнтЯ 

не вільно відправляти Бого- ІКнтасм, і призначення засі-Іще якісь прийнятлнві пропо-
служень, посідати молитовни-ідання на обговорення 3-ої знції, чи просто протягати 
ки чи біблії. Звільнені в'язні І точки денного порядку Бер-j конференцію за звичайною 
підкреслюють, що духовенст- Ілінської конференції — про большевйцькою обструкцій-

чилися представники Проте 
стантських, Католицьких і 
Жидівських релігійних гро-
мад, д-р Норман Вівсент Піл, 
спнскоп Фултон Дж. Шіи та 
рабін Норман Саліт — всі з 
Ню Порќу. Крайовий коман-
дант Американського Легіону 
Артур Дж. Коннол заявив, що 
його організація заінтересо-
вана в духовому відродженні 
народу і її члени „ніде так не 
тідчувають присутностн Бога, 

рії з подякою за співчуття ко- як на воєнних побосвищах 

Конгресова комісія про комуністів серед 
духовенства та вчителів 

Вашингтон. — Конгресова 
Комісія для дослідження про-
тиамериканської діяльності! 
заявила, що серед американ-
ського духовенства та вчн-
тельства лише незначне число 
осіб належить до комуністів. 
Голова цієї комісії конґрес-
мен Гаролд Велді у річно-
му звіті ствердив, що його 
комісія не думала й не думає 
вести слідства серед духовен-
ства та учительства, щоб ви-
явити підривну діяльність 
пих двох груп працівників. 
Але рівночасно Г. Велді під 
креслив, що члени комуні-
стичної партії не є „недотор-
кальннми", хоч би вони й 
були священиками або вчите-
лями. МинулорЗ року Велді 
викликав був велике обурен 

ня своєю заявою, що його 
комісія перевірятиме духо-
венство, шукаючи комуністів. 
Тепер Велді і члени його ко-
місії конферували з прея 
ставки камн протестантсько-
го, католицького і жидівсько-
го духовенства, щоб одержати 
від.них ‚‚конструктивну кри-
тику і вказівки" Велді заявив. 
ЩО лише незначне число ко-
муяістів просякло до рядів ду-
ховенства, яке в своїй масі 
дьояльне до уряду ЗДА. Де-
які підтримують комуністів з 
невсідомости або з гуманних 
мотивів. Між учительством 
також комуністів є незначне 
число, але й вони МОЖІТЬ на-
робитн багато шкоди, бо їхні 
гасла легко зводять на манів-
ці частину молоді. 

ВЖЕ Є В ПРОДАЖУ БІЛЕТИ НА 
ЮВІЛЕЙНИЙ ФЕСТИВАЛЬ УНС 

Ню Иорк.- — Минулої неді- (воді симфонічної оркестри піл 
лі, 7-го лютого, відбулися тут дириґентурою п. - Олександра 
в приміщеннях Українського. Микитюка, та частина опери 
Народного Дому чергові на- J М. Лнсенка „Майська ніч" у 
ради представників Відділів 
Українського Народного Сою-
зу метрополітальної округи 
Ню Иорку і Ню Джерзі, на по-
рядку яких була' м. ін. справа 
Ювілейного Фестивалю, ‚що 
мас відбутися в дні Іб-го 
травня в Карнегі Голл з наго-
ди 60-річчя УНС. Збори бу-
ли скликані Ювілейним Ме-
трополітальним Комітетом і 
ними проводив голова того 
Комітету п. Д. Галичин. Збо-
ри апробували програму Фе-
стивалю, в музичну частину 
якої між іншим входять: кан-
тата И. Кишакевича „Катерн-
на", що її виконають Об'сд-
плні Хори метрополії в супро-

внконаниі Метрополітального 
Хору під дириґентурою п. Сте-
пана Марусевича та в супро-
воді симфонічної оркестри. В 
програмі візьмуть участь теж 
об'єднані танцюристи метро-
полїї під спільним проводом ЃІ. 
Івана Флнса. Підготова до 
Фестивалю вже ведеться. З 
нагоди Фестивалю буде ви-
дана програмова книга. Піл 
час недільних зборів, в яких 
взяло участь коло 60 пред-
ставннків Відділів УНС ме-
трополії і на яких обговорено 
теж низку організаційних 
справ, представники відділів 
дістали до продажу білети на 
Фестиваль. 

рою! 
бору. Архнспнскопа Сліпого, 
власне, перевезено з Москви, 
де совстська влада обіцянкою 
„звільнити й `дати впливову 
посаду" намовяала його прн-
пннити взаємний, з Римом. 

З огляду на те, що архис-
пископ не прийняв пропози-

во старається розважати я по-
тішати своїх співа'язиів, що 
ставлення духовенства гідне 
подиву. 

Стан здоров'я Папи тривожить католицький 
світ 

р „ м _ у минулу п'ятки- з Ватикаиської канцелярії по-
цю й суботу ввесь католиць- раду нікуди не виїздити. Ва-

тиканська каицелярія дістала 
останньої неділі коло 100,000 
листів, депеш і телефонічних 
запитів із цілого світу, при 
чому багато запитуючих осіб 
просто називали себе „като-
ликами". 

кий світ, який вже від довшо-
го часу занепокоєний станом 
здоров'я Святішого Отця, був 
заалярмований офіційним ко-
мунікатом Ватикану про рап-
тове погіршання недуги 
шлунка та стравоходу і заннк 
сил у недужого Папи. Тим 
часом у неділю прийшла де-
яка поправа. Вперше за ос-
танній тиждень Папа, що не 
міг приймати вже ніяких хар-
чів і був піддержуваний при 
житті тільки впорскуваннями, 
з'їв легку юшку і мав на-
стільки сил, що жартував з 
своїм оточенням з приводу 
власної недуги. Проте недуга 
є ще далі настільки поваж-
ною, що всі кардинали, які 
перебувають у Римі, дістали 

9 Найнявши Суд Нюйорксь-
кого стеяту вирішив, що два 
малолітні сини югославського 
громадянина мають залншнти-
ся з батьком, Славолюбом Джу-
ровічем. а не їхати пазом з ма-
тір'ю до Югославії, ватько ви-
брав свободу, і відмовився вер-
татнся на батьківщину. 

џ Ізраїль офіційно зголоснв 
в Об'єднаних Націях скаргу 
проти Сгнпту за бяьокаду жи-
дівськнх портів, що П перево-
дить Сгнпет, не допускаючи до 
Ізраїлю навіть харчів. 

НЕМА ТО, ЯК В АМЕРИЦІ 

Австрію. Західні міністри на-Іною системою. 

Франція розпочинає дебати над західнім 
оборонним пактом 

Париж. — У вівторок, У вівторок, 9 
лютого, збирається на нара-
ди французький парлямент 
(палата депутатів). Одною з 
перших і найважливіших 
справ, що стоятимуть на чер-
зі дебат, є справа західньо-
европейського оборо н н о г о 
пакту. Як прихильники, так 
і противники того пакту сві-
домі того, що далі неможливо 
відтягати рішення в цій спра-
ві, тим більше, що ціла низ-
ка інших конкретних справ 
залежить від такого або ін-
шого рішення в цій справі, як 

ось напр., висота і вигляд 
військового бюджету. На хід 
і внслід нарад французького 
парламенту у справ{ захід-
ньо - європейського оборон` 
ного пакту матиме вирішне 
значення Берлінська коифе-
ренція міністрів закордонних 
справ, при чому дотеперіш-
ній хід тамошніх нарад і ста-
новище Молотова, при всій 
його демагогії у відношенні 
до Франції і французько-ні-
мецькнх та французько-со-
встських взаємин, скріпили 
становище прихильників ва-
хідньо оборонного пакту. 

Французи розпочали контрофензиву 
в Індо-Китаї 

Сайґон. — Французькі вій-
ська зробили випад із обло-
женої комуністичними парти-
занами фортеці Діснміснфу і 
звели рукопашний бій з кому-
ністами. Французьке летун-
ство обстрілювало далі шля-
хи постачання комуністів і їх 
Маршуючі колони, при чому 

комун і с т и відстрілювались 
вперше протилетунською. ар-
тилерісю. яку вони очевндяч-
кн дістали недавно від кому-
ністнчного Китаю. Фраяцузь-
ка контрофснзнва мас на цілі 
унеможливити к о м у н істам 
дальший похід проти столиці 
провінції Ляосу-Люаиг Пра-
баиґ. 

В СВІТІ 
ф Сонетам думо` не подоба-

ються американські кінофільми 
з життя вояків в ЗДА, з Корей-
ського фронту, про НОВІ ВІЙСЬ-
кові винаходи І т. д. Совстсь-

Все, що живе в громаді ГІллсайд в Ню Джерзі, вийшло мн-
нулої суботи иа вулицю. Щоб привітати Джана Гвасту. — 
Гваста народився в Чехословаччнні і в 1938 році приїхав, 
разом з батьками, до цієї країни та став натуралізованим гро-
мадянниом. Виїхавши до Чеховловаччинн на` студії, він був 
заарештований чеськими больтевикамн за „шпнгунство" та 
засуджений иа 10 років в'язниці, з якої йому пощастило 
втекти і впродовж півтора року він скривався, аж дістався 
до американської амбасади в Празі, яка й виторгувала його 
звільнення та поворот до Америки. На фото: Гваста, з ма-
лнм американським прапором в руці та зі своїми батьками 
і братом біля нього, парадўе в пвті по вулицях Пллсайду. 

занять ѓ'обов'язків на весь час, 
що його переведе в Австралії. 
В п'ятницю 5 ц. м. мільйон лю-
дей вийшли на вулиці Сиднею 
вітати парадний похід з коро-

ќІ ‚‚мистецькі специ", атакуючи левою. Вся комунікація в місѓі 
їх у совстській пресі, назива-) була припинена. 
ють їх доказами „американсь-
кого імперіялізму" та оправду-
ванням великих видатків на 
збросння. 

ф Голляидгькіі королева 
Юліяиа підписала акт ратифі-
каціі західньо - європейського 
оборонного пакту. Цей доку-
мент відіслано до Франції, де 
його сховають в архівах міяі-
стерства закордонних справ. 
Це Історичний документ, бо 
Гол ля н дія с першою державою 
з-поміж шести,. яка той пакт 
ратифікувала. 

# Королева Слмгавета II роз-
почала своє, офіційне перебу-
вання в Австралії підписанням 

ф Фраяцузьжмй секретар вій-
ськових справ. П'ер де Шевінь, 
поранений відламками шрапяе-
лі під час інспекційної подоро-
жі по бойовому фронті в Індо-
Кнтаю. Разом з ним ранено в 
французьких старшая. Фраицу-
зи твердять, що комуністичні 
партизани в Індо-Китаю діста-
ли в останньому часі гарматќ 
з червоного Китаю. 

# Ксішнський ВІЙСМС6ВЯЙ суд 
засудив у Мадриді 17 ааархіс-
тів і 1 монархіста за діяльність 
проти режиму ген. Франка иа 
в'язничні кари від 1 до 15 ро-
кіп. Між ними с дві жінки засу-
джсні на 1 І 2 роки. Всі кари 
будуть автоматично знижені 

зладженого детального плпну П згідно з останньою амяестіскх. 
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ДЕБАТИ HE НА ЧАСІ 
Сенат З'сдннених Держав мас тепер на своїм порядку 

нарад т. зв. Доповнення Брікера, себто пропозицію сенатора 
Брікера внести в Конституцію З'сдннених Держав зміну, яка 
мала б обмежити права президента в укладанні договорів 
з іншими краЃнами. Конституція передбачає, що президент 
З'сдннених Держав мас право укладати такі договори, які 
опісля підлягають ратифікації Сенатом. Доповнення Брікера 
мас на меті обмежити це право в той спосіб, що кожний 
договір з іншою країною, підписаний президентом, міг бн 
стати зобов'язуючим законом тільки після відповідної ухва 
лн Конгресу. Раніше Брікер пропонував, щоб такі договори 
підлягали апробаті ще й поодиноких стейтів, але опісля 
він з цісї і ще з деяких інших клявзуль зрезнґнував. 

Брікер мотивував свою пропозицію „досвідом минуло-
го", зокрема нефортунними договорами покійного презн 
девта Рузвелта в Тегерані, Ялті і Потсдамі під час минулої 
війни. Це справді здобуло його пропозиції досить велику 
популярність, зокрема республіканської більшості! в Кон-
гресі. 'Але, з продовжуванням дебет, публічна опінія щораз 
рішучіше висловлюсться, що теперішній час на такі дебети 
найменше пригожий. 

Проти Доповнення Брікера висловився, звичайно, пре-
зидент Айзенгавер і ряд інших відповідальних осіб з екзе-
кутивної і законодатної ділянки влади. Вони вважають, що 
Доповнення Брікера, якщо було б прийняте, не тільки за-
поречило б всю дотеперішню традицію американської закор-
донної політики, але й практично її цілком спаралізувало б. 
Воно, зокрема, зв'язало б руќн президентові, поважно змен-
шило б Його авторитет і підірвало б міжнародне становите 
З'сдннених Держав і міжнародне довір'я до них. 

Публічна опінія підходить до теперішніх дебаг в цій 
справі ще й з іншого боку. Річ бо в тому, що дебати ве-
дуться саме в тому часі, як в Берліні відбувається одна з 
найважливіших конференцій в післявоєнному часі. Автори-
тет державного секретаря Доллеса, як представника презн-
дента Айзснгавера, мас там рішальне значення. Тим часом, 
вже самі дебати в Сенаті в справі Доповнення Брікера с 
практично виявом недовір'я до президента Айзенгавера та 
його політики, „Н. И. Тайме" вважас, що кожне повідом-
лення про ці дебати в Сенаті мас неоціненну вартість для 
Москви, с рівночасно `важким ударом для амсрикакс-ЬЯОІ за-
кордонної політики і великим розчаруванням для союзників 
Америки. Це Тіѓм гірше, що цю справу веде в Сенаті та сама 
Республіканська партія, вибранець якої сидить в Білому 
Домі. 

З кінцем минулого тижня республіканський провід Се-
яату рішив перервати дебати в справі Доповнення Брікера 
і відл`ожнти рішення в тій справі приблизно на два тижні, 
щоб — як заявив сенатор Новленд — „дати народові країни 
нагоду розглянути та перевірити" ту пропозицію. Це, оче-
видио, справи не змінює, бо дебати, хоч і неформально, про-
довжуються. Але в цьому відрадним явищем треба вважати 
власне реакцію публічної опінії, яка у великій частині до-
магасться, щоб не тільки рішення, але й самі дебати в спра-
ві Доповнення Брікера були відлежені на необмежений час. 
Конгрес мас тепер до обговорення та вирішення низку да-
леко важливіших справ, які, звичайно, відкладаються з дня 
на день і вирішується опісля поспішним темпом безпосеред-
ньо перед відложснням сесії Конгресу. А тепер витрачається 
час над справою доповнення до Конституції, якій Америка 
та американський нарід завдячує свою волю та могутність, 
а сьогодні — і своє провідне становище в світі. 

Сенатор Брікер мав право з гол ос йти свою пропозицію 
і мас не тільки право, але й обов'язок обстоювати та дома` 
гатись переведення в закон того, в що він вірить і що вва-
жас добром для країни. Теж є багато мериторичних „за" 
1 „проти" його пропозиції, і публічна опінія в цьому відно-
шенні поділена. Все ж таки справа не так в самому допов-
нсині, як в часі та обставинах, при яких відбуваються де-
бати. Бо час і обставини справді найменш пригожі на такі 
дебати, і тому не можна не прилучитися до голосів, які про-
мовляють за тим, щоб ці дебати відложнти на інший, більш 
догіднішнй час. Це тим більше, що теперішній президент 
З'сдннених Держав, його індивідуальність та його відпові-
дальність не дають жадних причин принаглювати дебати 
і рішення в справі Доповнення Брікера. 

розвиток шкільництва, спосо-
бів втримання й звбезпечен-
ня здоров'я й посилення та 
збереження природних ба-
гатств; на негайне виаснгиу-
вання з федеральних фондів 
відповідних прнділів на пуб-
лічні роботи, які служать сус-
пільним цілям; на потреби 
негайних федеральних позн-
чок для стейтів та громад на 
такі цілі, а крім того, щоб 
сам федеральний уряд пошн-
рив такі проекти під своїм 
керівництвом. 

Важливе місце у програмі 
АФП становить вимога збіль-
шити програму на побудову 
мешкальних домів для робіт-
ників і осіб середньої кляси 
шляхом великих позичок з 
федеральних фондів. Свій 
проект в цій справі мас зго-
лоситн АФП наступного 
тижня. 

зменшення податків не по-
винно бути здійснюване, доки 

Галас, що його зчнняс Ін-
дія з того приводу, МІНЯЮЧИ, 

не буде забезпечення проти'залежно від коньюнктури, 
безробіття; коли ж податки навпереміну протести на по-
иають бути обннжені, то цю j грози, с не тільки її власним 
справу треба почати від та- продуктом, — а скоріш га-
ких прибутків, які не пере- ласом „старшого брата" в 
внщують 2,000 річно. Далі Кремлі, якому почав урнва-
Виконннй Комітет широко об- тися терпець від- того, що 
говорюс значення робітничо-j американці пильно пригляде-1 вже ft нині навіть самих доб 
го добробуту для країни, по- ються до ќлюченої ролі Па- ровільців. 

Говорячи про „стабільну 
економію" під час переходу з 
„воєнного положення на мир-
не" на пресовій конференції 
минулої середи, президент 
Айзенгавер дав відповідь на 
лист Волтера Рутера, голови 
юнії автомобілевих робітни-
ків. Рутер запропонував був 
президентові скликати до Бі-
лого Дому конференцію для 
визначення способів утриман-
ня в повнім розгоні продукції 
і повного затруднення робіт-
ників. Президент відповів на 
це: „Я вдоволений, що ви й 
інші члени вашої групи пе-
реднскутували під кожним 
оглядом проблему економіч-
ного розвитку й стабільнос-
ти". 

Цю заяву проголосив пре-
зидент негайно після того, як 
наспіли вістки з перебігу на-
рад Викопної Ради Амери 
канської Федерації Праці, що 
відбувала своє річне засідай-
ня в Маямі Біч, на Флориді, 
і що виявила високе заінтере-
суваянл зорганізованого ро-
бітництва долею цілого насе-
лення й самої країни в тепе-
рішньому „переходовому" пе-
ріоді. 

Головний економіст АФП. 
Борис Шншкін, подав до ві-
дома учасників нарад, що 
впродовж останніх місяців 
кількість робітних місць в 
країні змаліла на 3,349.000. 
Отже, згідно з цими цнфра-
мн, безробіття в ЗДА зросло 
на 5,3 відсотка саме в тому 
часі, коли при нормальних 
відносинах і прн пересічному 
зрості населення кількість 
робітних місць повинна бу-
ла б зрости на 400,000. На 
підставі урядової статистики, 
Шншкін ствердив, що від 
червня 1953 р. втратило пра-
цю 2,600,000 робітників, а за 
той самий час кількість без-
робітннх, які шукають праці, 
зросла на 749,000, що дає 
зменшення робітних місць на 
3,349,000. 

Якби така цифра появнла-
ся перед другою світовою вій-
ною, то деякі робітничі про-
відннкн, під тиском комуніс-
тичнях агітаторів, негайно 
піднесли б крик, що, мовляв, 
американська система, чи там 
американський лад, не дає 
запоруки економічної стіикос-
ти країні, і робітничі юнії за-
ворушилися б, як гнізда шер-
шенів, кидаючи замасковані 
гасла суспільної революції. 
Між тим тепер, на нарадах 
А м е р и к а н с ь к о ї Федерації_ Здасться, що Молотов, сн-
Праці, яка об'єднує 10,300,000 д я ч и в Берліні, зѓадўе „фю-
робітннків, спокійно проголо- рера" незлим, тихим словом, 
шено устами Джорджа Міні, Бо якби не вів, то не пі-
презндента цісї організації, ш о в би був Літвінов „в дубиѓ, 
такі вимога й поради для „у", а Молотов не мав би на-
уряду й громадянства: і г о д н говорити, коли захоче, 

Згідно з засадою Акту про'„кет", запивати брудершафт 
Справедливий Р о б і т н ичий з німецьким кельнером на 
Стандарт, треба піднести мі-1 Берлінській конференції і . . ; 
німальну заробітну плату до{ водити за ніс` трьох спільнії' 
$1,25 за годину. Рада АФП ків. 
висловлює жаль, що прези-J Його попередник Літвінов 
дент виразив намір започат- полетів стрімголов, хоч, на 
кувати цю справу в Конгресі диво, голови не зломив. А 
щойно тоді, коли прийде ста-'що була це не маловажна по-
білізація економічних відно-'дія, то удостоїлася вона уві-
аги. А-П вважас, що підне-jковічнення .на сторінках 
сення платні спричинилося б львівського „Комаря" вліті 
до наладнання господарства. 11939 р. з рук знаного укра-

АФП вимагає свобіднішої їнського мнстця-карикату-
системи суспільної забезпекн рнста Едаарда Козака, відо-
в тому напрямі, щоб підмога мого як Еко, тодішнього на-
на випадок безробіття була чального редактора цього са-
підвищена й тривала довший (тнрично-гумористичного жур-
час, ніж тепер. Для цісї спра- налу 

Треба визнати безсторон-
ньо. що перший дебют Індії 
на міжнародній політичній 
арені, коли' їй доручено сто-
рожити полонених неповорот-
ців у Кореї — був досить не-
ндалнй. Можна додати, що 
він був досить „неясний", а 
були випадки, коли Індія у 
своїй надто великій невтраль-
ності, мовою нашої приповід-
ки намагалася — „світити 
Богові свічку й чортові ога 
рок" . . . 

І ось ця її постійна пері 
шеність і довга політична не-
визначеність головно` у Кс-
реї заважили мабуть на тому, 
що Америка перестала вва 
жати Індію за партнера, який 
міг би стати заборолом проти 
комуністичної експансії в 
Азії, і цю ролю — не крию-
чись з тим перед вільним сві 

Я. ФІЛІП ПРО ОБ '̀ЄДНАНУ 
ЕВРОПУ ‡. 

том — хоче передати Пакіс-
Одначе, АФП вважас, що та нові. 

створити, крім евентуальних 
східнього й західнього фрон-
тів, ще третій, південний 
фронт проти СССР, який 
большевикн не брали ніколи 
поважно під увагу і який 
тим більше буде для них за-
грозлнвнй і небезпечний. 

Коли взяти під увагу теж 
і той факт, що східня і за-
хідня частина Пакістану ле-
жать по обох боках Індії, то 
тут постає мимохіть і страте-
гічна можливість, що коли' б 
зайшла остаточна потреба, то 
„невтральну" Індію можна 
було б тримати немов бн у 
кліщах, пригадуючи їй, що 
нині місця на так зване „нев-
тральне балансування" немас 
— а с тільки альтернатива: 
іти або разом з протнбольше-
вицькнм бльоком, або проти 
нього. 

Коли Америка розпочне 
дозброювати пакістанську ар-
мію, то виконати це зможе 
вона доволі легко бо: 1) па-
кістанські військові з'сднан-
ня — це колишні найкращі 
частини брнтійсько-індійських 
збройних сил. 2) щоб подво-
їтн чи потроїти 300-тнсячну 
пакістанську я"мію, знай-
дсться віппочідня кількість 

(Допис із Лондону) 

З нагоди Економічної Кон-
ференції Европейського Руху, 
яка відкрилася 2d січня в 

кої і військової' сдности Ев-
ропи мас бути' спільна полі-
тнчна влада `Об'єднаної Ев-

Лондоні, прибув до столиці - ропи. ' 
Британії Андре Філіп, був- Промовець висловив свій 
чий міністер фінансів Франції'погляд на проблему цілої Ев-
I голова Соціялістнчного Ру- ропи, розділеної залізною за-
ху за Об'єднані Держави Ев-JBicoid. А. Філіп ставить зав-
ропн. Рада Вільної Молоді ; давня — визволення народів 
Центральної і Східньої Евро- від большевнцьної окупації. 

При цій нагоді варто зве 
дати, що обидві ці МУСГЛЬ-
манські країніѓ, І"ан і ПакІс-

вторюючн свої давніше про-дістану на Близькому Сході 
голошені засади, що добре і Для большевнків справа 
оплачуване робітництво с Пакістану витворила таке по-
важливою економічною си- ложення, з яким досі вони'тан, переходять під тепсріш-
лою для розвитку промисло- ніколи не рахувалися; цей іній час своєрідний „кема-
вости. Маючи гроші, робіт- фронт, розцінюючи його з.лізм" і вся` старшинська вер-

стратегічної точки зору, с для хівка та вояцтво заявлюсться 
них зовсім новим, а тому від-j за рішучим союзом з Амери 

гш (відділ у Великобританії) 
запросила проф. А. Філіпа 
дати виклад на тему: „Схід-
ньо-західні відносини і евро-
пейська сдність". 

Увечері 29 січня А. Філіп 
промовляв до представників 
еміграції з різних країн, на 
схід від залізної завіси. Про-
мовець порівняв сучасний 
стан Европи з ситуацією на 
початку 16 століття. Тоді но-
ві географічні відкриття і на-
уково-технічні винаходи да-
лн людям Европи ширше ро-

Москва — казав він — пщ^ 
держус в крайах ЗахіднвоТ' 
Европи націоналізм. Напр., у-
Франції комуністична партія, 
з наказу Москви, йде сднннм 
фронтом з ' :французькнмн 
противниками 'об'єднання Ев-
ропн. Москва" хоче виграти, 
сіючн ворожнечу між наро-
дами Західнвої' Европи. А. 
Філіп не вірять1 у щирість 
московських 'дипломатів.^ що 
ведуть переговори в Берліні. 
„Росія мас все"; — казав вій. 
Але вона не хоче нічого усту-

зуміння світу. На перешкоді, пити із своїх'здобутків, а що 
для дальшого розвитку Захід- більше придбати. Москва хо-
ньої Европи в той час була тіла б лишити Німеччину без 
февдальна р о з д р і б неність j усякої оборони: тоді за два 
країн, бо майже кожний дні советські' дивізії можуть 
шляхтич і князик вів свою'дійти до Райяу. 
„суверенну" політику. Ство-
рення національних держав 
у той час розширило ринки. 

Франція, — на думку п. 
Філіпа, — затвердить договір 
про Европейську Оборонну 

Тепер Европа переросла Спільноту. Це необхідність, 
рами національних держав, яку диктують- інтереси самої 

ництво купує вироби і тим 
самим дає можливість підпри-
смцям розбудовувати підпри-
смства. Ця засада заснована 
на Акті про Повне Затруд-
неяня з 1946 p., в якому ска-
зано, що федеральний уряд 
мас зробити все, що в його 
силі, для поширення варста-
ті в праці, для продукцїї і для 
збільшення покупної спро-
можности. 

Оці вимоги найбільшої цен-
тральної робітничої організа-
ції виявляють високу зрілість 
зорганізованих робітничих 
мас і свідчать, що Амервка, 
стоїть у проводі світу не під 
„диктатом більйонерів", як 
голосять советські ступайкя, 
але керована інтелектом і 
працездатністю найшнріЬої 
верстви населення. '-

критим, незорганізованим і 
незабезпеченим. З пакістансь-
кнх баз найлегше буде знн-
щити виробні атомової енер-
гії, які большевикн аосере-
днли в Тайно Туві та осеред-
ки важкого воєнного промяс-
лу, головним чином „спец.-

кою, знаючи, що тільки прн 
активній американській допо-
мозі мусульманський вільний 
світ спроможний буде протн-
ставнтися иосковсько-больше-
внцькій навалі. 

Перебудова Туреччини при 
американській допомозі — з 

зброї", під чим слід розуміти.відсталої мілітарно держави 
ракетну й атомову зброю в'ў иодерну бойову силу — с 
околицях Н о в о с и б і рську, 
Красноярську й Томську. 

Не с, мабуть, перебільшен-
ням, коли турецька преса, 
пишучи недавно про дозбро-
синя Америкою Пакістану, 
зазначає, що цим самим Аме-
рнка прикладає гостре вістря 
ножа під серце Совєтів. А 
пояс — Туреччина-Ірач-Пакі-
`стан, дасть змогу Америці 

Сталін, Літвінов І... ЕКО 

скликати 
ще 

стейтові Ціла сторінка цього ж.ур`' с треба 
леґіслятнви ще поточного налу червоніла, наче спли-. 
року. . Іваючн не друкарською фар-

Федерація кладе вагу на бою, а кров'ю. На червоному 

тлі — дві чорні звірюки: кіт 
і собака. Кіт тікає щосили 
а собака наздоганяє. Голову 
позичив кіт у Літвінова, а со-
бака — у Сталіна. 

Тим часом Літвінов розду-
мував над минулим, а Моло-
тов над майбутнім. Аж поки 
одного дня на Руській вулиці 
і на Ринку і на Костюшки 
не з'явилися „визволителі". 
А Еко тільки підсміхався під 
вусом і блимав своїми окуля-
рамп. ` 

Другого чи третього дня 
після „визволення", з'лвнли-
ся при вул. - Костюшки ч 1-а 
у Львові, де містилося видав-
шщтпо „Українська Преса", 
три еякаведисти. Ходили по 
кімнатах, порпалися в часо-

для цілого мусульманського 
світу найкращою дійсністю 
без зайвої пропаганди. І ні-
чого дивного, що цей світ по-
чинас дивитися на Америку, 
як на свого одинокого парт-
нера, якому у відплату за 
створення й розбудову цього 
мусульманського в о є н ного 
тріюмвірату ставить вже нийі 
до розпорядження близько 
двох мільйонів першорядних 
і фанатичних антнкомуніс-
тнчннх вояків. 

Створенням цієї нової сили 
Америка немов бн „покара-
ла" Індію за те, що вона, під 
виглядом невтральности, за-
довго придивлялася до бо-
ротьбн двох гігантів — Со-
вєтського Союзу та ЗДА, чи 
не з хитрим розрахунком 
прихилитися на бік того, хто 
виграє. Так, як сьогодні 
справи стоять, моральним, а 
частинно вже й фізичним пе-
реможцем виходить Америка. 

Дальша ізоляція европейсь-
ких держав, „самовистачаль-
иість" (автаркія), тільки 
гальмує господарський розви-
ток цих країн. „Европейський 
гоподарський розвиток нс-
можлнвий в національних 
границях", — казав А. Філіп. 
Він навів приклад Америки. 
яка з Канадою і Мехіком 
творить єдиний ринок для 
близько 200 мільйонів люд-
вости. Це дає можливість ве-
лнкої продукцїї (американсь-
кнй робітник пересічно вн-
робляс вчетверо більше за 
европейського) і також забез-
печус вищий рівень ЖИТТЯ 
для населення Америки. 

Вільні країни Західньої Ев-
ропи (Італія, Франція, Німеч-
чина, ГОЛЛАНДІЯ, Бельгія) ма-
ють на своїх територіях май-
же стільки людностн як Шв-
нічна Америка, і природні ба-
гатства цих держав дуже ве-
лнкі. Коли ці господарські 
сили об'єднати, то Західна 
Европа могла б піти до роз-
квіту і добробуту. 

А. Філіп показав на прик-
ладі „Спілки Сталі і Вугілля" 
в країнах Західньої Европи 
великі вигоди для продукції. 
Але це економічне об'єднання 
двох основних господарських 
елементів вимагає дальшої 
злуки, як в продукції, так і 
в податковій системі, в митах, 
у валюті і законодавстві. (На-
прнклад, постачання елек 
трнчної енергії вимагає спіль-
ного пляну заінтересованих 
держав). Проф. Філіп уважає, 
що завершенням` господарсь-

— Ќто сто здслал?! 
— Не знаю, — ка}ќс Вло-

дзьо Калина, — я касир. 
— Харашо! 
Засунули за пазуху жмут 

„Комаря" і пішли. 
Я вийшов з видавництва ` і 

пнсах та книжках. Попали й І подався в напрямі ринку. Бі 
на „Комаря". Нараз розкрили 
роти і очам своїм не пові-
рнлн! 

Банька, сматрі, что он 
син з нашого вождя 

здслал ?! 
І приглядалися котові і со-

баці. 

ля фрнзісрні Кутковського 
при вул. Сикстуській, зустрів 
Ека. 

— Дай Божо, куди так? 
— Загляну, що в нас чу-

ватн. 
— Едзю, масте пеха, бо 

трошки спізнилися. Саме ві-

дійшлн від нас енкаведнсти. 
Хотіли вам орден Леніна 
шпендуватн за картину з Літ-
віновнм і Сталіним. 

Еко закліпав очима. Та ко-
ли почув, як воно було, не-
гайно прийшов до себе. 

Я й не зчувся, як Еко пс-
рескочнв вулицю і темпом 
Затопека наздогнав „одинќў", 
що мчалася в напрямі Копит-, 
нова. 

Наступного дня був уже 
Еко за Сяном. 

Базьо 
З Ѓ 

В. Січннськнй 

Б. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І МОСКВА 
Відношення Гетьмана до Москви 

по Переяславській угоді 

(2) 
Сам шведський посол Г. 

Веллінґ подає значно більше 
,:гро самі 'переговори з гетьма-
ном Хмельницьким і особлн-
во з канцлером (генеральним 
пќсарем) Внговським. Дня 20 
січня 1G57 р. п Чигирині був 
на авдіснції у гетьмана а ‚.по 
двох днях Виговський запро-
снв мене на переговори, і я 
ні трохи не загаявся, зараз 
Ставився. наговорив йому 
хомпліментів, привітав від В. 
Нел., обіцяв усяку ласку — 
0р, мовляв, Ваше вел. певні. 
.‚о він візьме до серця цю 

сяі.'м'Ну справу і зробить усе. 
що може послужити щирому 
' лозові й приязні. Внговсь-
гий відповів коротко, що зав-
; :ди був вірним слугою і при-
ятел?м Вашого зеличества, і 

Ви можете бути певні, що 
таким лишиться до свого кін-
ця. Далі просить мене, щоб я 
цілком щиро виложив дору-
чене мені від В. вел. — бо в 
них не прийнято довго трак-
тувати. Тоді я докладно пред-
ставнв йому, як В. вел` зав-
ждн ставився прихильно (до 
них), не тільки задля старої 
приязни, яку вони підтриму-
валн з короною шведською, 
але й з огляду на ту довіроч-

іну кореспонденцію, яку вони 
(вели весь час з В. вел. Ваше 
Івелнчество, тримаючи в своїй 
і протекції їх інтереси за таку 
їх вірність, постановив не 

і тільки продовжувати ці старі 
І приязні відносини, але й за-
ключитн більш формальний 
союз, тим більше, що обста-

внни складаються так, що 
для обох держав (bey der 
State) він дуже потрібний". 

Як бачимо, переговори і до-
нірочна кореспонденція поміж 
Швецією і Україною, як 
„двома державами", велася 
вже віддавна і тепер прнй-
шла нагода „заключитп 
більш формальний союз", і 
то після того, коли гетьман 
мав угоду з Москвою! 

При переговорах зі шведсь-
ким послом, виявилося також 
відношення гетьманського 
Уряду до московйтів. Про них 
говорив посол Вяговському, 
„як В. кор. величество були 
несправедливо ображені йос- тов зробити все, що гетьман 

цього, але був невдоволсний 
на козаків за те, що вони йо-
му не допомагають проти В. 
кор. величества. А, тепер, по-
бачнвши, що йому (цареві), 
не йде так (у війні з шведа-
ми), як він собі то уявляв, 
і затривожився, що козаки 
теж можуть проти нього вн-
ступитн. — він (цар) неза-
довго перед моїм приїздом 
прислав посла до гетьмана 
(очевидно йде мова про Ло-
пухіна) з виправданням за 
те, що він учинив перемир'я 
з поляками. Він хоче його 
зірвати, раз воно не подоба-
сться гетьманові, і взагалі го-

ковитами і зазнали великої 
шкоди, і щоб вийшло, для 
них — козаків, коли б вони 
сидячи тихо пустили це повз 
себе. Канцлер Виговський 
схвилювався цими представ-
леннями. виявив великий 
жаль з приводу того, що так 
несправедливо 'Поступилося з 
В. вел., заклявся і писанням 
своїм хотів доказати, що до-
кладе всіх зусиль, щоб від-
вести царя від його намірів. 
Той цар не тільки не відчув 

хоче. На це гетьман дорікнув, 
що цар не послухав його ра-
ди і почав несправедливу вій-
иу з В. кор. вел. (шведським 
королем), щоб він постарав, 
ся, аби війна з В. кор. вел. 
була якнайскорше скінчена, і 
попередив, що він (гетьман) 
Вашого величества приятель, 
і доки буде живий, нічого не 
почне проти Вашого ведн-
чества". 
. Так в дійсності виглядав 

„протекторат" московського 

вел. князя над Україною і 
радісне „возз'єднання" за ос-
танніх років життя Б. Хмель-
ницькогр! Запобігливість пе-
ред українською силою була 
понижуюча для царя,' а прня-
телем шведської корони був 
власне гетьман Б. Хмель-
ницький, а не тільки його 
пізніший наступник . І. Ма-
зепа. 

Далі шведський посол по-
дас, що гетьманський уряд 
твердо стояв прн своїх дома-
гаянях, щоб шведський ко-
роль визнав за козацьким 
урядом „права на всю стару 
Україну або Роксолянію (to-
tius Ukrainai Antiqui vel Ro-
xolaniae), де грецька віра бу-
ла і мова (їхня) ще існує до 
Висли. Аби вони могли за-
тримати, що своєю шаблею 
здобули, і були б осміяні, ко-
ли б вони не вернули собі, 
при нинішній нагоді, того, що 
було ними втрачене і неспра-
ведлнво у них забране". 

Також при кінцевих розмо-
вах український уряд „запев-
нив шведського посла, що бу-
де закликати вел. князя мос-
коського, щоб він стримався 

від будь-яких ворожих кроків 
проти В. кор. велич., а за всі 
заподіяні шкоди вчинив са-
тисфакцію і реституцію: в 
противному разі він пошукає 
собі інших засобів. Своєму 
полковникові Андрієві (Жда-
новнчеві, що оперував у 
Польщі) він уже наказав, на 
випадок, якби в Польщі знай-
шлнся якісь московити, трак-
тувати їх як неприятелів! По-
слав також до Отомаиської 
Порти і до. татарського хана, 
сповіщаючи їх, що він увій-
шов у тіснішу приязнь з В. 
кор. вел. (шведським коро-
лем), з князем семнгородсь-
ким і з обома волоськими 
князями, і просить їх (султа-
на і хана) нічого проти них 
не починати, бо інакше буде 
змушений виступити проти 
них". 

Свою приязнь і допомогу 
шведському королеві геть-
манський уряд засвідчив тим, 
що при поворотній дорозі 
шведського посла Гільде-
брандта вислав разом з ним 
відділ козаків, які супрово-
дидн посла через Брацлав, 
Озарннці на Поділлі, Молда-

вію, Токай, Враніб і Бардіїв 
на українському Закарпатті 
В Зборовському Замку (коло 
Бардієва), що належав роди-
it і Ракоці, українські козаки 
вправлялнся в стрілянні, до-
ки не надійшли сильні час-
тини „fon Ungarn und Сова-
ken", які і рушили разом зі 
шведським послом до Пінчо-
ва в Польщі, де був головний 
шведський штаб. „І так — 
пише Гільдебрандт — „при-
вели ми перших угорців і ко-
заків до шведської армії". 

Друге шведське посольство 
до гетьмана Б. Хмельницько-
го було в червні-ссрпні 1657 
року, про лке ми знаємо з 
внщезгаданнх „Записок" Ф. 
Шебеті, який був при швед-
ському посольстві. Автор зно-
ву підкреслюс, що українсь-
кий уряд, зокрема сам геть-
ман, пильно стежили, щоб за-
хідньо-украшські землі не 
попали в чужі руки, навіть і 
найвірнішнх союзників. 

Отже Шебеті записує, що 
посол Веллінґ розповів геть-
манові, що нібито шведський 
король вимагає ‚собі Кам'я-

Франції. А. 'Філія висловив 
свою солідарність з емігран-
тами поневолених народів: 
вій сам був" емігрантом у 
Лондоні в 194044 роках. 

На питання'одного з прн-
сутніх про теп'ерішню поль-
сько-німецьку 'границю (Од-
ра-Ніса) А. Філіп сказав, що 
ця границя є .фактом. Чи далі 
буде можлива зміна, це зале-
жить від німецько-польських 
ВІДНОСИН. "̀ -

Д-р О. Волниець (украї-
нець) запитав, -в яких розмі-
рах на схід мволить собі А. 
Філіп визволення народів: чн 
стоїть тільки і за визволення 
сателітів, чи і визнає потребу 
визволити Україну, Білорусь 
і інші нації?-

А Філіп відповів: „Хочемо 
прилучити до' вільної, з'сди-
неної Европи ' якнайбільше 
народів". 

П. А. 
l^t 

`чи жлпкод ПОПАВ а 
В НЕЛАСКУ ? 

Советські `аазети проголо-
шували від ЗЃсЬтя по 3 лю-
того ц.. р. списки всіх „кан-
дидатів до ‚'Верховної Ради 
Совєтів", при чому фігурува-
ли там прізвища всіх най-
чільніших комуністів і дер-
жавних достойників Совстсь-
кого Союзу, .як ЦИВІЛЬНИХ, 
так і військових. Між НИМИ 
нема маршала- Совстського 
Союзу герояі.-іінітанньої світо-
вої ВІЙНИ і заступника мініс-
тра військовик if прав — Геор-
гія К. Жукова, дармащо є два 
інші заступники маршала 
Булґаніна, як військового мі-
ністря, марЩрл, Васілсвський 
і адмірал Куз'нќцов. Відсут-
ність ЖуковА сбред оприлюд-
нених кандидатів до Верхов-
ного Совста,. звернула, за 
твердженням, .лондонського 
кореспондента- 4 Д . И. Тайм-
су", увагу чужинецьких днп-
ломатичних 'кіл, у Москві і 
цій справі присвячує теж ок-
рему увагу коментатор совст-
-ських справ f цьому нюйорк-
сьќому часописі, Г. Шворц. 
Він пригадуй що на остан-
ньому прийнятті в Кремлі в 
кінці минулого. року, Жуков 
підніс був тоет, що ніби мав 
бути відповіддю, на попсред-
ній тост американського ам-
басадора Болена, і в тому 
тості ніби мав висловити свою 
прихильність `до' Заходу. 

нець, Львів і Бар. Це дуже 
занепокоїло гетьмана, і лише 
по довших запевненнях Ше-
беті, що це не відповідає 
справжнім намірам короля, 
Хмельницький заспокоївся. 

Про московське посольство 
до гетьмана Шебеті запиўс: 

„Від московського царя 
прийшло посольство до ко-
зацького гетьмана. 150 коней 
(посольство ІІУтурліна). Пун-
кти такі: 

1. Чн Гетьман` бажає зами-
рення (царя)', з шведським 
королем ? 

Гетьман сердито відповів, 
що цар мусить замиритися і 
нагородити шкоди, вчинені в 
краях (шведського короля), 
в Ливонії й Інфлянтах, бо ко-
ли вони не замиряться, то 
(гетьман) разом з татарами 
і турками воюватиме Москву! 

2. Московсь'кий цар жадає 
собі городи і фортеці Старого 
Бихова в Білорусі, які підда-
лися гетьманові.. 
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Мирослав Проќса 

СУЧАСНА ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА 
УКРАЇНИ Й ШГРАЦІЯ 

—-^ ав 
-: 

тх 
Здоровоќѓў інстинктові укра-

їнськнх ПОЛІТИЧНИХ сял на 
еміграції треба'приписати те, 
Що в днях 25 червня і 27 
грудня 1952 року всі вовн 
спільно - визвали, ВИМОГИ на-
шоі об'сднаноі обороќн проти 
наступу російських емігра-
ційннх імперія лі сѓів. КОЛИ б 
принципи, визнані тоді, були 
однаково зберігані всіма у-
часннкамн нарад, чимало уќ-
раінської енергії минулих мі-
сяців могло бути-зужито на 
корисніші цілі, ‚ніж на розмо-
вн чинників Національної Ра-
ди з російськими, емігранта-
ми, які досі не визнають пра-
ва українського ‚народу на 
державну незалежність. 

партій, які постійно підкрес-
люють легітнмність і безпе-
рернвність в існуванні ек-
знльного уряду УНР, важко 
сказати. 

Не треба казати, що така 
політика не могла принести 
корнети ні самій Націоналів 
ній Раді ні українській спра-
ві. Дуже скоро виявилось не-
оправданим також тверджен-
ня оборонців переговорів з 
КЦАБ про те, що, мовляв, в 
результаті акцій Національ-
ної Ради його розбито на дві 
частини. Бо навіть якщо 
дійшло до персонального 
прориву між двома російсь-
кимн емігрантами, Керенсь-
ким 

Z ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 
. . і і і 

Н. й . 

Навколо згаданих розмов. наступив не в результаті то-
витворилась уже. ціла укра-1 го, що котрийсь із них зій-
Інська полемічна література і шов з імперіалістичної плят-
ледве чи справи чи' внмага-' форми поневолювання неро-
ють ще буд-якнх, пояснень. 
Сьогодні, в підеумках, оста-
вться фактом, щол результа-
ті тиску всієї української пуб-
лічної опівІЇ, а. ѓ̀окрема тих 
політичних сил,, що с поза 
Національною Вадою, а в 
дальшому також. деяких і з 
самої Національної Ради, ця 
установа була змушена по-
кинути свої небезпечні експе-
рименти. В цей.спосіб не дій-
Юло до остаточного прнйнят-
тяь нею наскрізь ,. непередрі-
шенської плятформн МАК-
ІДУ, дарма, що,, як свідчить 
заступник голови'Національ-
ної Ради п. Бойдувик, три у-
країнські політичні партії, а 
іменно УСП, УНДС і УНДО 
г о д и т ь с я таку платформу 
прийняти (..Новий Шлях" 21 
вересня 1953). А в плятфор-
мі цій говорилось. ні про що 
інше, як про те, що українсь-
кнй нарід щойно" по розвалі 
большевизму матиме право 
підняти своє право на неза-
лежність, так наче б своєю 
безперернвною боротьбою він 
цього права кожного дня не 
стверджував. Як погодити 
згоду на таку постанову в 

Українська пісня здобуває сер-
ця американців та розвеселіос 

хворнХ 

До коротенької вже згадки 
про міш. хор УКК. Відділ В Во-
фало, якия виступав їв грудня 
1953 p.- в Міжнароднім Інституті 
з концертом укр. колядок і ІЦЄ-
дріђок, годиться сказати дсодо 
більше. 

Цей перший виступ перед а-
мсриканцями випав дуже гарно 
і лишив по собі добре ft миле 
враження. 

В невеличкій але виповненні 
залі, голова Інституту п-иі Де^-
Ґріл, представила хор, ЯКИЙ', 
притулившись біля ялиќки, твс-
рив прекрасну картиќў: Різно-
колірові світла на ялинці осві-
чувалп чудові вишиваяі блмь 
зочки хористок, що- особливо 
привабно виглядали. 

І настала тиша, а з неї по-
плила пісня — укр: колядка і 

н Щ ^ г л 1 б и и душі і серця ВИЛІ-
тали ясні і певні тоніѓ, які сплі-
таючнсь взаємно, творили чн-
ріпну мельодіто, ЩО` ловив Я ў 
свої руки з погідно-лагідітмн 
прнмкиеннмм очима- та- сердеш-
ним усміхом диригент хору, д^р 
Р. Стайничий і передавав и у 
бліці. 

Посипались гарячі оплески. 
Хор співас дальше; ще' й` ще: 

По закінченні концерту, у-
права Інституту влаштувала 
маленьке прийняття, де при ка-
ві й солодкім, розпитувано про 
хор, укр. Різдво, вишивки, 

вало програму вечора. Не див-
лячнсь на тс, що діти хвилю-
валися, вечір пройшов дуже 
добре. Учасники цього ковцер-
ту були: Надя Щербаненко 
в` років, Богдан Мартиненко — 
7 років. Оля Златоуста, Ірина 
БіляЌ, Дарія Антохій, Валя Co-
кольська і Інна Вдовенко. В 
програмі були виконані речі Ді-
ябехі, Косеяка, Гліяра, Рубін-
штсина, Леонкавеяо,Ваєра. Шу-
борта. Ботговеиа, Шопена і ін. 
8 подарунок ученякам, по за-

фортепіянного кон-

сійоькнх народів і погодився, 
иапр. на незалежність Укра-
їни, чи Грузії. Нічого подіб-
Иого не сталося. Спір між 
двома КЦАБ-амн постав тїЛь-
ки за те, якими методами 
найкрќаще заманити наївних 
у нову російську тюрму на-
родів. Ніколасвський у тому 
відношенні показався д е щ о 
спритнішим і деяких наївних ванни вже „Новий Ш л я х " з а 
таки знайшов. А л е від прнн- ЗО листопада м. р 
цнпової мети російських імпе- т а к отже в підсумках н ^ 
ріялістів. тобто, від поневолю- щасливих заходів Н а ц і о н а л і 
вання інших він зовсім н е ' н о ї Ради збільшився і без ю -
відмовився. Про це він зовсім го довгий у ж е досвід, ЩО йо-
одверто говорить на сторінках J г о м в з нагоду здобути д л я 
журналу „ Б ю л л е т е н ь Ц Б , с в о е український нарід впро-
К Ц А Б " за жовтень 1953, де д о в ж своїх довгих взасмии з 
розкриває всю свою тактику московськими великодержааии 
і виправдується перед своїми МИФ Д Л Я української емігра-
імперіялістнчнимн товарища- ц д він заучить ось я к : 
ми, кажучи, щ о власне його і ) Будь-які наші акції, що 
методи мали довести до „спа-' д о в а ш и х історичних ворогів, 
сення единства страньі". Ко- якими с російські імперія -
ли ж К Ц А Б таки розбився, І лісти, можуть бути ведені 
то це сталось не наслідком ТІЛЬКИ у спільному фронті у^ 

славних бандуристів, тощо. 
20'грудня 53 р. хор співав в 

шпиталі Ам. .Ветеранів, де зна-
ходять приміщені хворі амь 
вояки. Це величезний, прехра-
сио устатхуваиий будинок, з 
власною радіовнснльиеао, яка 
щогодини голосила про виступ 
укр. хору з українськими ко-
Лядќами, так Що про цей вл-
етуп українців чули не лише' ГІЙЧ^НМІП 
сотні хворих та великочисельна „ ^ иммька наша танцю-
t S K S J i " Й ^ р , Д И 1 ' ^ ^ і Р"Отка Ѓўна Коваленко внкона-
таоІГ м їла танок ..Щелкунчнк", муз. 
i S S L S ^ i Х„0Р в 1 д с п 1 в а в Й ЧайковськопГ Це цілком до-

S ^ K r ^ P ^ J S ^ B ^ A
n

B P ^ J i ; J - Побажання присутній: не зу-к а ^ в гарній театр, залі цього п я И я т а с я н а ц ь о м У і а робити 

S 2 Л ? J T L ^{Я"" ЧН ^ т н Велико признання всім молодим 
^ ! ^ Л Ь " ^ Г В І З О Ч К 0 М ' О"1""1, музикантам, а ще більша іхньо-
f. t ^ ^ " " 5 " 0 ^ 8 5 0 " ^ ^ Ь "У керівникові п. Л. Мартннен-' 
lE2S2?2$22SL ? Ї Я Ї Ї ^ ^ Ь Ш ЯК^ взяла на себе нелегку 
рндором зближався до тих заль,' „ ^ щ . ' Л .Т М І Н и а в ч а т и їх піз-

Г я к " з а р е Г г у ю т ь " х ^ " j f l f t ^ и ^ т у р ^ т а м и Т к о ' і %?ЇЇЧЇ 
Щп хору і спів в чужій їм мові. ^ " r S S S S L ^ A S t 

Вони ж тепер забавляються їх- `"К? пьоміг Kom^eSrf S ' зіб-
яім Ч'ЛІЛЛТРННМ Гм`йчЛппґіи ня' t l a ObCJ КОІЩврті ДІТИ ЗЮ-
твлевіаІГ ьеааоолом на рляи д о л l g g e џлп д)іТ9й ^^ 

І дійсно! Хворі вояки у сяо.' в Ввроиі. ^ 
бідних позах на кріслах, лав-І __ _ ц Л 
ках, чн дехто таки ни долівці. Н і л І Є И В Є Н . ПОНгГ. 
пильно заднвлеиі в телевізію, j i M V ' ` " 1 1 " " , н у і и и 

Щ е хвилинка, і рівночасно з 
затупленням гузнчка телевізії,і 

Збори Відділу УНС. 

якоїсь української днплома-
тії, а прямо тому, що йому 
була відмовлена дальша фі-
нансова підтримка Амернкан-
ськнм Комітетом. Це об'ск-
тивно стверджує також цнто-

І УВАГА! ЕШВЯЕНД И ОКОЛИЩІ 
Українсько-Американське Студентське 

а 

Товариство і.м. Адама Коцка 
запрошус ВП. Громадянстпо ва _, 

6ВІ СТУДЕНТСЬКІ 

ВЕЧЕРНИЦІ 
в суботу, 13-го лютого 1954 р. 

год. 8. веч.,, в залі ‚JIEMKO" (ріг Вест 11 вул. 
' " " і Літерарі Ровд) 

Буфет в заряді. ВПІ. Пань. Оркестра п. М. Шиипа. 

Увага! Джерзі Ситі, Н. Дж., й околиця! 
Гніздо Новачок ‚Л'сові Звірятка" — ирн Пластовій 

Т Станиці 
влаштовує 

длв дітвори Джерзі Ситі А околиці 

ВЕЛИКУ ДИТЯЧУ МАСКАРАДУ 
В ДНГ28-ГО ЛЮТОГО 1954 Р. 
в залі УЙР. НАР. Дому прн 181-183 Фліт вул. 

Багата І. цікава програма. — Початок точно о год. S-Ій поп. 
Вступ: Старші 75 цент. Діти 50 центів. 

ЛІТЕРАТУРНА НОВИНА! Що сказав Б А Р К А ? - -
ІВАН МАНИЛО х 

Б А й К А Р і 
Р (3 портретом автора) З 

Ціна $1.10 (з пошт, пересилкою). Сторін 104 -
Велика вісімка, гарний папір, добрий друк. З 

Низ Иорк ' — 1953 - - Вінніпег І 
Видання Української Національної Видавничої Спілки. ^ 

Критичні годося — прихильні. Ось - деякі з ник: З 
Я сердечно вдячний за „ВАИКАРЯ" і вже почав пере- ђ 

чќѓувати' Свіже враження таке, що байки справжні: гідне ^ 
ї продовження Давньої української традиції в цьому жанрі, g 

Опрацьовані; з . поетичними поворотами образної думки; g 
з лаконічніспо. ЦЮ так змістовно промовляє („над слова- щ 
ми") І — різноманітність ритміки... Щиро поздоровляю, g, 
Видатний успіх-." — Василь Барка (20 січня 1954). S 

тепер внстуяив з своїми оригінальними байками Івап -^ 

Є 

Й Манило. Його байки , зокрема байки, що ввійшли до цього І 
S збірника („Пшениця та Лопух". „Море й Ріка , ..Кінь та g 
^ Свиня", „Меч ‚і Зірниця", „Скеля" та інш.) безперечно за- - ; 

слуговую'гь на увагу нашої ^раїнської громадськостн і g 
могли б бути рекомендовані для українських шкіл як ди- gj 

для художнього читання '. — прскр. -^ 

ІЗ` 

матеріял для худо: ього ч т л . — . . ^ ^ 

' Замовлення'виконую негайно — надсилаю „БАЙКАРЯ" Ц 
В Ш м Н А М

С у І 0 І А р Д І 0 ? а В 0 Х 3576, PH.LA. 22, PA. U.S.A. І 
ПтяайпяУВЇЬі українським книгарням і кольпортерам - Щ 
йдгювідиа знижка Гроші можна надсилати готівкою в ^ 
коявеоті Маю ва складі й інші видання, навіть дещо с 
В Н г Д О ї и і " ж у р н а л „ПУ-ГУ" — ЛОУКУСТЬСЯ. S 
передплата лише' 4 доляри! 

вже друкується. 

ПРИКРАСА КОЖНОЇ БІБЛІОТЕКИ, КОЖНОГО ДОМУ. 
а ж е в к й ш л о монументальне видання творів иайвизначні-
' і в о ї поетќи українського національного відродження 

ТВОРИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
1 - В 12-ти ТОМАХ 

(В-во Тищенко — Білоус) 
ВІРШІ, драми, поезії у прозі, перлини української літератури! 

Друковані ќй гарному папері, чітким шрифтом, в полот-
иянІЙ оправі Всі ці томи с чудесним доповненням бібліоте-
ки коишого. хто шанўс і любить українське слово. 

Придбайте їх для` себе І своїх дітей. 
ЦГЯА ЗА 12 ТОМІВ $24.00. 

Замовляти: 
"SVOBODA", Р. О. BOX 346. JERSEY CITY З, N. І. 

країнськоТ еміграції, тобто, 
всіх політичних чинників, щ о 
стоять на становищі держав-
пости Ўкраїнќ. Всякі ппломн 
з одного фронту і намагання 
на власну руку і поза плечи-
ма інших проводити такі ак-
ці! доводять в найкращому 
разі до поглиблювання вза-
смкого недовір'я та внутріш-
ньої боротьба і унсможлігв-
люють Хоч би ійюрдияаціїо 

аочав співати хор. Залп налов-і тх„..і % „ „ „ і ч#сл^„ тл„„іп„ 
няласі. хворими з сусідних заль. І . ‚ Г ^ ^ „ ' S n r a Ж г У 

і по хвилннімовчаикн, cj-мні й ШЩШ^Л u ^ S H S i 
байдужі схворовані лиця става- " " ^ Й Й Ї Ї ? ^ Й Ѓ ? І І Ч Й Ж 
лГцікавішнми і видно було як в ярішицеині УНДому. Всі чле-
з наболілого серця і душі про- "" вдобрили працю управи 
бнвалось проміння погідного Відділу, сталяючи П за при-
яоного усміхуЃ і."яад А л я іиших. Управа не 

І коди хористи залишали їх- тільки точно вив'язалась із сво-
кю залю, двері були довго-дов- го організаційного завдання, 
го відкриті, крізь які розноси- І.але співпрацювала з іншими 
лаоь весела мельодія амер. пі- організаціями на терені Ню 

‚Гейвеиу. 
Впродовж року Відділ 414' 

дав дотації слідуючим органі-
заціям'. ‚.Рідній Школі" $50; 
УККА $86; УНДомові $25; 
Стейтовій Організації $5. 

Відділ нараховує 349 членів, 
та займає 2-го місце в стей†І 
?Коннектикат. Між іншим, За-
гальні Збори запротестували 

єні. 
Цього ж самого вечора о год. 

5-ій, хор концертував в ќатол, 
церкві о.о. Єзуїтів' при ВашинГ-
том вул. Прнсмно було почути, 
коли ще перед початком св. 
^Служби ВОЖОІ ВІрИІ, ЩО СПІШИ' 
ли до храму Божого, запнтува-
ЛІІ. — „Ви з укр. хору? Вудь 
ласка покажемо вхід на хори". 
А ще приємніше було співати уі-проти невластивого поступован-
великій, акустичній, до цього ,,„ редакції щоденника „Амерн-
виповненій по береги церкві., ‚aj.. я к а самовільйо в статті 
Для факту треба скаоати, що , п р о пр а ц К) „Рідної Школи" в 
до церкви прибула теж громад' 
ќа українців з цікавости, послу-
хати як співатиме хор і яке 
вражений зробить на амерн-
КШІЦІВ 

По закінчегагі люди масою' 
тиоиулись до виходу, щоби „по-` 
бачити" і подякувати украін-
ському хорові за українські кс-
лядки. ,' 

Багато Із тих американців 
мали нагоду бачити, ПОЧІТИ і 
переконатись, що українці це 
яе поляки чи росіяни. 

Однак найкращою подякою, 
а з тим 1 заохотою до дальшої 
праці — с ці прнсмно розча-
ровані лиця як теж 1 сльози, 
яні витиснула укр. пісяя. ці 
вояцькі теплі 1 щирі слова: 
‚Дякуємо вам дуже, було пре-

До побачення, і . красно... 
наших ДІЙі. НА . .ЗОВВіШВДйОМУ милі .украЛксьнЛ првятвяі... При 
Відтіѓнку. - і кодьте, для вас двері все від-

2 ) Розмови з р о с і й с ь і д т в криті". За кілька днів на а 

Ню ГейВенї. пропустила згадку 
про співпрацю Відділу 414 У. 
Н .̀ С. із місцевою школою. Ву-
ла згадка, що Відділ закупив' 
енциклопедію, та пожертвував 
$50, але, її пропущено. Справу 
перевір'яла управа із ориґіНа-
лом статті. 

Збори лереаибрали управу 
в слідуючому складі: голова 
Іван Голубович; заст. Зофія 
Бередіцька, секр. Іван Шемок, 
скарбник Роман РондяК. Коит-
рольна Комісія: І. Кошак, д-р 
Юлій Грабовнч, Володимир 
Антонаќ. Щомісячні збори від-
ДІяу будуть відбуватись в тре-
тю неділю місяця в прИМІщен-
йі УНДому. 

І. Тслюі:, 
секр,- 414` Відділу УНС. 

Хроніка українського 
життя 

В Австралії 
ВИСТУП УКРАЇНЦІВ У м . 

САНЛ ВІКТОРІЯ 

Дии 13. 11. м. p., „Гуд Ней-
бур Касіль" міста Сайл у 
Гіпслянді влаштував міжнарод-
ннй фестин у великій театралв-
иій залі, виповненій по береги 
австралійцями 1 новоавстралій-
цлми. 

В ньому взяли участь 9 наці-
ональннх груп, між ними укра-
їнська з містечка Мафра під 
проводом д-ра І. Якубовича. 

Українські танцюристи вико-
нали з гарним успіхом гопак, 
козак І коломийку. Барвисті у-
краінські одягќ, та добре вико-
нання танків захопили мішану 
публіку так, що вона нагоро-
джувала танцюристів невгава-
ючвмн оплесками. 

Виступали пані: 3. Попов, М. 
Якубович, Л. Жуковська й М. 
Максимович, панове: д-р I. Я-
кубович, А. Пальчик, М. Бобик, 
Д. Войт і в; Абрамюк. До таи-
ків пригравали: інж. П. Снітко, 
панна Т. Снітко. пп. Корінь І 
А. Пальчик. На початку україн-
ськоі програми п-ні 3. Попов 
відспівала пісню ‚‚ОЙ післала 
мене мати". 

ЯК представниця українців 
виступила з доповіддю про Ук-
раїну англійською мовою п-ні 
д-р М. Якубович, що добре ви-
в'язалася зі свого завдання. 

На фестниі м. іншими був 
теж міністср іміграції Вікторії, 
м-р С. I. Демпсей. 

Філія УГВ у Мафрі проявлят. 
живу діяльність та з'сдНала 
собі загальну симпатію серед 
австралійського оточення. ' 

УКРАЇНЕЦЬ - ЛІКАР СТАРІШ 
ЌМІГРАНТ, ВИВИВСЯ 

В АВСТРАЛЦ 

Український лікар Валентин 
Маркевич - Вальрозе, уродже-
нсць Павлограду (Дніпропет-
ровщнна), 25 років тому виїхав 
з рідного краю до Австралії. 
Там він поселився в Сіднеї За 
той час вій зробив серед укра-
інського еміграційного грома-
дянства і серед австралійців 
чималу кар'єру — він став лі-
карем шкірних недуг. Тепер 
маас свій власний лікарський 
дім та добре славиться серед 
клієнтів. Його лікарський дім 
стоїть у Сіднеї на тій вулиці, 
де працюють виключно кращі, 
найбільш відомі лікарі. 

УКРАЇНСЬКИЙ Н А Р О Д Н И Й 
ДІМ В МКЛЬКОРНІ 

ѓз совєтською побуту 

Призначення черевиків і технологія 
користування ними 

9-го і „Радянська Україна" 
г'рудня ,м.р, 
Хто винен? 
ханлеика, який як не можна 
краще висвітлює „досягнення'' 
совстськоі взуттєвої індустрії. 
Фейлетон передруковуємо в ці-
лості і без змін: 

‚.Що таке черевик і яка тех-
нологія правильного користу-
вання цим агрегатом? 

Не будемо наводити тут всіх 
надрукувала п.и. І глибокодумних сентенцій керів`-
фейлетон П. Ми- ників фабрики. Скажемо тільки 

— з листа ясно, як день. Що до 
аварії, яка сталася з лівим` че-
ревнком, коломийські взуттсвп`-
ки абсолютно непрнчасмі. 

Хто ж тоді винен? 
Винні... ноги Ліни, які, на 

думку керівників фабрики, „на 
два номери більші розміру че-

3 властивою молодості без- ревиків". Правда, в листі не 
турботністю жителька м. Стрия І розтлумачено, чому ж тоді пе-
ученнця сьомого класу Ліна Г. рвався тільки один черевик і 
не сягала в глибини цієї про- j чому на зміну фабрика надісла-
блеми, ковзаючи, так би мови- ла не 37-Й номер черевиків, а 
ти, по поверхні. Вона просто ‚знов-таки 35-й. 
взувала, носила, а потім роззу- Головна ж причина аварії по-
вала черевики так, як її змалку ля гас в тому, що, як твердять 
навчила рідна мати і як сам'а і директор і головний Інженер, 
вона до того призвичаїлась у „покупець порвав один черевик 
процесі повсякденної практики, в районі заднього Зовнішнього 

На весь зріст ця проблема по-1 ременя" в результаті „нсподоб-
стала перед Ліною у травні цьо-
го року. Безпосереднім приво-
дом стало П палке бажання 

ного взування черевиків". 
Що таке правильне і що таке 

„неподобне" взування череви-
внАтн на першотравневу демон- ків. адміністрація фабрики ие 
страцію обов'язково в нових чс- пояснює. 
рсвнках. Чи не слід було б розробити 

Слід сказати, що І мати Ліни хоч би стислу інструкцію з цьо-
мала необережність схвально; го приводу? Інструкцію, яка 
поставитись до бажання донь- j складалася б принаймні з таких 
ки. І от напередодні 1 травня і розділів: 
була придбана пара нових чс- і. Призначення черевиків ар-
ревнків артикул 4244. розмір тнкул 4244, виробництва Коло-
35, виробництва Коломийської мнпськоі фабрики. 

Нещодавно заходами 

2. Загальні правила корнсту-
вання нимн: 

а і спосіб взування, 
б) спосіб носіння, 
в) спосіб роззування. 

А втім, можна й не випускати 
такої інструкції. Але для цього 
треба неодмінно припинити пи-
пуск продукції, якою не можна 
користуватись без інструкції"^ 

П. Мнхайленко. 

взуттєвої фабрики. 
В день свята Ліна франтува-

ла в них від початку аж до кін-
ця демонстрації. Але коли од-
гримілн останні звуки оркестри 
і юна демонстрантка в піднесе-
ному настрої повернулась до-
дому, вона з жалем виявила, 
Що лівий черевик зазнав нспо-
правної аварії — він розвалися. 

Як бути? 
Після свят у магазині, де бу-

ли куплені черевики, зібралася 
компетентна комісія. Всебічно Бути членом Українського ИВ-
дослідивши твір коломийських І родиого Союзу, значить нале-
взуттсвнків, вона склала такого жати до такої укршнськоі орга-
акта- І иізаціі, яка об'єднала в Америці 

..Черевики жіночі, розмір 35. ft Канаді иаЛсвІдомішІ укрпїп-
мають брак v заготовці задки- ські сили и один Ідейний мояо-
ка і підлягають заміні фабри-1 літ та поставила його на слуЖОу 
кою." нашим країнам та нашому по-

Акт разом з черевиками і від- неволеному українському 
повідним листом направили у. народові. 
Коломию. " 

...Минали дні. тижні, місяці.1 

Ліна здала вже екзамени за 
сьомий клас, побувала в піонер-
таборі, придбала навіть книжки 
і зошити до нового навчальио-
го року, а від коломийських 
брано....- даруйте! — взуттсро-
бів — ані черевиків, але слова 
привіту. 

Нарешті, не так давно темну 
ту справу, як прожектором, осві-

коштус 

Шш. 
імперіялістами так довго б е з 
предметні, як довго серед 
них яе знайдуться серйозні 
сили, які готові без жадних 
застережень визнати право 
українського народу в а пов-
ну державну незалежність, 
так само, як ніхто з неросій-
ських народів не відмовляв 
росіянам такого права ва їх-
ній етнографічній території. 
Хто з українських чинників 
робить в цьому відношенні 
виломи, той завдає великої 
шкоди нашій визвольній спра-
ві, бо ідея державної неза-
лежностн України с осново-
положним каменем всякої у-
країнської визвольної політи-
ки. І так само, як на україк-
ських землях український на-
рід ні на крок н е відступає 
від цього принципу і Його бо-
роннть у д у ж е важких умо-
вах, так само боронити Його 
зобов'язана вся українська 
еміграція. Це тим більше, що 
наш спільний фронт поза 
межами України і в а ш а не-
похитна постава в цьому пи-
танні мають усі об'єктивні 
дані на остаточну перемогу. 

Отак побудована на прнн-
цяпах взаємного визнавання 
і толеранції, сперта на тра-
цицію та на сучасну активну 
боротьбу українського народу 
на рідних землях і на послі-
довну оборону ідеї державно-
стн України, українська кон-
солідація закордоном, може 
перетворити українську еміґ-
рацію в серйозний допоніж-
ний чинник українського на-
роду в його боротьбі за 
справжню незалежність. 

(Закінчення) . 

У ДОВГІ ЗИМОВІ ВЕЧОРИ, 
коли дощ або сяіговія затри-
мують Вас у хаті, не потребу-
сте нудитися та зітхати за 
чарівними днями весни, бо 
прегарну українську природу 

Ви знайдете в великому 
романі 

ВАСИЛЯ ВАРЌИ 

,РАЙ" 
Цей роман захопить Вашу у-
яву своєю фабулою та лю-
бовнимн пригодами трьох пар 

героїв. 
Ціна тільки $З. 

Книжку можете купити в 
книгарнях або в Адмінїстра-
ції .‚Свободи", присилаючи в 
листі $8. 

„S V 0 В О D А" 
P.O. Box 346, Jersey City З, N.J. 

оу хору 1 дирекції шпнталя, за 
підписом Говарда Фуллора, 
Прийшли такі слова: ‚.Ми пере 
жили гарні хвилини, ми були 
щасливі, що мали змогу гости-
тн таку гарну під мистецьким 
оглядом укр. групу. Сердечно 
дякуємо". . 

Чи нс прикладом світять всі 
члени хору, які хоч маючи ма-
ленькі діти, в погоду й негоду. 
чи з далеких кінців міста сунуть 
на пробу хору? Замало є люби-
ти музику-спів 1 співати. До 
того треба мати ще щось біль-
ше і важніше — почуття обо-
в'язиу. _ . 

І до гордого укр. Бофала. 
яке зуміло в 1952 р. в порівнян-
ні до інших міст'зібрати на На-
ціональний Фонд найбільше, я-
ке помимо групово'партійноі не-
терпимости зуміло задержати 
повну гром.-арг. єдність (не бу-
яо двох листопадів чи свят 
Державностн) то до цілости і 
повноти, треба великого добро-
го репрезентативного хору. Він 
є. лише його треба підкріпити. 

Міннеаполіс, Мінн. 
Підсумки роботи Музичної 

Дня 10-го січня 1954 р. в прн-
иіщенні Маргарет Веррі Гаўз. 
Міннеаполіс, Міниесота. відбув-
ся попис учеників Музичної 
Школи`, кляса фортепіяно, кс-
рівником якої є й-иі Любов . 
Мвртниенко. 

Після шумної коляди, цей ве-
чір вплинув на присутніх за-
спокоюче — тихо, і тепло в кім-
наті. на дворі мороз. Присутні 
перемовляються між собою, не 
порушуючи цісі тиші. Учениќй 
сидять трохи осторонь, оченя 
та блищать, видно що хвилю 
ютьсл. Майже те саме поділяг. 
їхня учителька п. Л. Мартннен 
ко. Вона хвилюється за кожно 
го з них 1 недавно, бо цс с пер-
ший попис Української Музнч-
кої Школи в Твій Ситі. 

Відкрила концерт п-ні Валсн-
тина Єрмоленко. В своєму ко-
ротенькому вс^тіному слові во-
на познайомила пpиc^'тнix з у-
мовами праці школи і завдан-
ням, яке стоїть перед школою. 
Об'являючи програму концер-
ту, п. В. Єрмоленко ознайомлю 

емтремв, 
Самточмям` Вечір ж пам'ять 

С А т. д-ра Маріяна Паячмшима. 
'Український Літературно-Ми-

стецький Ќлюб у Дітройті виро-
бив собі знамениту опінію серед 
місцевого громадянства. Чнс-
ленні імпрези, свята та пропа-
м'ятиі вечорі з цікавими допо-
відямя улаштовувані УЛМ-
Клюбом притягають чимраз 
більше нашої Інтелігентної п ^ -
ліии 1 слід підкреслити, що 
правління УЛМК вив'язується 
першорядно зі своїх тяжких 
завдань. 

Між іншими Імпрезами УЛ-
МК вирізнився вечір, присвяче-
нни лікарській та громадській 
діяльності сл. п. д-ра Маріяна 
Панчишина, улаштований прн 
співучасті місцевого Відділу 
Українського Лікарського Т-ва 
в неділю, 13. грудня 1958 p., в 
залі Міжнародного Інституту у 
Дітройті. 

Ніяка особистість на галиць-
кій землі в часах перед II сеі-
товою війною і в часі цієї вій-
ни — за виїмком галицького 
Митрополита Андрія Шептиць-
кого — не мала такої популяр-
ности в краю, як відомий лікар 
і добродій хворих, професор 
Укр. Таємного Університету, а 
пізніш професор Медичного Ін-
стнтуту у Львові сол. п. д-р Ма-
ріян Панчишин. Тому то наша 
громадськість у Дітройті прий-
няла з великим признанням іні-
ціятиву УЛМКлюбу і місцсво-
го Відділу Укр. Лікарського 
Т-ва для влаштування святоч-
ного вечора в пам'ять нашого 
славного лікаря 1 громадянина. 

Вечір відкрив від місцевого 
Відділу УЛ-Т-ва короткою, але 
змістовою промовою, д-р Лев 
Обушкевич, який згадав заслу-
ги Покійного та вказав на ва-
гу свята, присвяченого його 
пам'яті. Опісля виголосив ре-
фсрат д-р Ол. Марітчак з осо-
бистими спомииами про д-ра 
М. Панчишина та згадав про 
працю Покійного на Укр. Тасм-
нім Університеті у Львові, на 
якім Покійний був ректором та 
професором на катедрі анатомії 
про заслуги 'Покійного в часах 
пацифікації, переведеної сана-
ційиим урядом маршала Піл-
гудського в 1930 p.. про лікар-
с'ьку працю д-ра Панчишина та 
його заслуги в розбудові Під-
лютого, де він вибудував прс-
гарну санаторію, про працю 

тив докладний лист за підлиса-
, . . . _ ми директора фабрики Мельни-
у г в І ќа і головного інженера Рожан-

куплсно великий будинок для сьќого. 
домівки Громади, який мав би І ‚фабрика, — сказано в листі, 
стати центром українського __' вислала на зміну Інші черс-
життя в Мельборні і в цілій 1 вики... У даній справі повідом-
Вікторії, 

Придбаний будимоќ 
1,200 фунтів. -^Ifjl.Wiift HIWJIII 

Вій мав залю иа 600 осіб' 'ти 
додаткові більші й менші хім-
Иати. Близькість від центру 1 
трамвая та внутрішня внгід-
НІсть будинку заповідають по-
Жваалення культурно - освіт-
ньоі та взагалі громадської 
праці у МельборнІ. 
Для полагодження всіх справ, 

зв'язаних з купівлею, та для 
відповідного адміністрування 
збори активу, що складалися з 
УГВ та представників усіх 
організацій, вибрали нових до-
віреиях осіб у такому складі: 
інж. В. Шемст.`Інж. Мисько, Р. 
Капко, К. Гімельрайх. Б. Стс-
фанів. с 

Загалом же, за у'хвалою 
тих же зборів, господарм бу-
дннку є все г р о м а д я н с т в о . 
Що допомагає у сплаті гро-
Шей за будинок, репрезен-
товане проводом всіх організя-
цій - - отже керувати будинком 
будуть представники всіх ук-
раїиськнх організацій, що вко-
дять до УГВ. 

ННИЖЕЧНИ 
ДО ВПИСУВАННЯ 

МІСЯЧНИХ ТА ІНШИХ 
ВКЛАДОК 

Ціна 15 центів. 
Можна замовляти в кия-

гарні „Свободи". 

"S V О В О D А" 
83 Grand Street 

Jersey City З, N. J. 

вала присутних з кожним ви-1 покійного за часів большевиць-
ковавцем, що цілком доповню- кох і німецької окупації, а 

врешті про повну трагедії 
смерть великого лікаря і гро-
мадяннна. 

Після цього рефера-sy відчи-
тала д-р С. Парфановнч пре-
гарну ft повну експресії нове-
лю з лікарського жнття та по-
дала доповнення споминів про 
д-ра Панчишина з лікарсько! 
співпраці з Покійним. Також 
доповнення споминів про пра-
цю Покійного в Підлютім по-
дав інж. Крохмалюќ, який зга-
дап про пластунські табори в 
околиці Підлютого та допомо-
гу, яку давав нашим пластунам 
д-р Панчишин. Вечір закрив 
короткою промовою голова УЛ-
МК М. Бажанський, який вод-
ночас запроснв прнявиу на залі 
п. Ірину Павлнковську поділи-
тися з присутніми враженнями 
з поїздки по наших осередках 
в Еврош. З точного звіту п. I-
ринн ПавликовсьдоІ дізналися 
присутні про тяжку долю на-
Шнх палишенців в Европі та 
про потребу негайної для них 
допомоги. На запити присутніх 
п. Ірина Папликовська подала 
інтересні дані про положення 
наших залишенців в Німеччн-
ні. Австрії і Франції. Святочний 
вечір в пам'ять д-ра М. Панчн-
шипа підкреслив велику ролю, 
яку підграс в культурнім житті 
Дітройту Укр. Літературно-Ми-
стецький Клюй. 

Ўчасинќ. 

ФИЛАДЕЛФШ! 
Заходом Об'єднання Миѓтців І Літературно Мяс-
тецького Ќлюбу у ФиладглфІЇ, в суботу, 6-го лю-
того 1954 р, о 2-ій год. пополудні в приміщенні 
Горожанського Ќлюбу (К47 N. Franklin St.) 

J відбудеться 
ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ МИСТЕЦЬКИХ 

ПРАЦЬ МИРОСЛАВА РАДНША 
Виставка триватиме в, 7, 12, 13 та 14 лютого 

1954 р. 
В неділю і п'ятницю від ѓод. 12 дня до 8 вс-

чора, в суботу від 2-ої дня до 8 вечора. 

ТЕПЕР ВИСВІТЛЮЄТЬСЯ 
Кіно-опера в кольорах 

ЗАПОРОЖЕЦЬ ЗА ДУНАЄМ" 
Музика С. Гулаќ — Артемовський 

В головних ролях: 
Паторжинськип, І. М. Літвіненко-Вольі'емут. 

У фільмі виступають також — балет — хор і 
оркестра Оперного Київського Театру. 

STANLEY THEATRE 
7th Avenue (bet. 41-42 Sts.) New York, N. Y. 

Як#Ѓ 

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ 
В НЮ ПОРЌУ 

повідомляє всіх учнів ВІДДІЛІВ Інституту, ЩО 

ПІВРІЧНІ ІСПИТИ 
З ГОЛОВНИХ І ТЕОРЕТИЧНИХ П Р Е Д М Е Т І В 

відбудуться в таких речннцях: 
ФИЛАДЕЛФШ — 7-ю ЛЮТОГО 
ЧЕСТЕР, ПА. — 11-го ЛЮТОГО 

ІІЮАРК, ЕЛИЗАБЕТ, ДЖЕРЗІ СИП, 
НАССЕПК — 21-го ЛЮТОГО 

КЛІВЛЕНД, ОГАЙО — 28-го ЛЮТОГО 
Точний план Іспитів пмготовлять Ќѓрівнќяй Відділів. 

На іспитах будуть присутні всі учителі даного Відділу 
і представники Центрального Іституту (директор і деякі 
учителі і. 

ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ! 
РІШАЮТЬ НЕ СЛОВА, А ДІЛА! 

ВИШЛІТЬ СВІЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДАТОН 
UKRAINIAN CONGRESS COMMITTEE OF AMERICA 
P. 0 . Box 721 Church S t SUL, New York 7, N. Y. 

П І Д У В А Г У 

Книгарням, Гуртівням та Покупцям! 
ІМ'ЯНИНИ? ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ? 

ОДРУЖІННЯ? 
Не турбуйтесь, як привітати Ваших близьких. 

На ці всі нагоди ‚‚Свобода'' одержала картки' з но-
вкми взорами та українськими написами. 

Ціна картки — 10 цт. Картка з побажанням 
на одружіння 15 цт. 

"SVOBODA", 81-83 Grand St., Jersey City З, N. J. 



Профигійві n r f t i w t m i в 
ШУКАС П Р А Щ # 

Впраяння ДИРИГЕНТ, знавець 
церковної ft народньоі музнкн 
довголітньою практикою як у 
краю так і в Америці пошукує 
праці. Найрадше рефлектує на 
працю в метрополії Ню Иорку. 
Усі пнсьна спрямовувати на 
адресу: W. TUCHAK, Real Estate 
A Insurance, 115 Ave. A, New 
York 9, N. У. Tel.: Canal 8-6940 

П Р А Ц Я 

ПОРТЕРИ 
ДО ВАКСУВАННЯ 

Зголошуватись між З і 6-ою 
пополудні. 

15-25 Whitehall Street 
кімната ч, 210 

New York, N. Y. 

Р О З Ш У К И 
Понѓукую своєї сестря 
ОЛЬГИ ЗАГОРОДНОХ. 

Хто знав би про неї, або вона 
сама, прошу писати на адресу: 

MYROSLAVA RYBAK 
355 Vincent S t , 

Perth Leedervttk, 
West Australia 

ДАНИЛА ФЕДЯ родж. в c Mi-
гова пов. Добромиль 1 МОШО-
РА ШАНА родж. в Америці. 
пошукує в Америці ДМИТРО 
ГЕРЕГА, син Фрузнни і Михан-
ла із МІговн, пов. Добромиль. 
Відомості про них писати на 
адресу: DMYTRO GEREGA сУо 
P.S.T.K., 707 Steveston H'way RR1 

Steveston, В. C. Canada 

Q P A f l f l 
Help Wanted—Male 

К Р А В Е Ц Ь 
Досвідчений. Стала добра плат-
ня. Процентне вичислений від 

роботи. 
Stuyvesent Town 

Голоснтись: 
SHAMROCK CLEANERS 

264 1st Avenue, New York City 
Щ) MISCELLANEOUS 9 

ДЕРЕВООБРОБНІ РОБІТНИ-
КИ, Механіки і різного рода 
монтувальники. Побажані з до-
свідом. 

MERIT DISPLAYS CO. 
З East 26th St., Peterson, N. J. 

See Mr. Zimmerman. 

М Е Х А Н І К — 
досвідчений в чищенні і зішкра-
буванні металевих моделів. 

MERIT DISPLAYS CO. 
З East 26th St., Paterson, N. J. 

See Mr. Zimmerman 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 
Д Ж Е Р З І СИТІ, Н. ДЖ. — 

Управа 25. відділу повідомляє, 
Що в п'ятницю, 12. лютого, о 
год. 7-ій вечора в приміщенні 
редакції „Свободи" при яз Grand 
St. відбудуться збори членів 
відділў для вибору нового уря-
ду й делегатів на Конвенцію 
УНС. — Управа. 

# П Р А Ц Я 9 
Help Wanted—Female 

Пошукую ТУМАШЕВИЧ НА-
ДЮ, дівоче П прізвище Тригув. 
Походить з Полтавщини. Прав-
доподібко виїхала до Австралії, 
тому прошу заграянчні часо-
писн про "передрук. Пошукус 
ПІДВІРНА Гелеив Дівоче пріз. 
Четаернло Г., також з Полтав-
іцннн. Писати на адресу: 

HELENA PiDWlRNYJ 
1410 So. 14th Sp-eel 

Omaha 9, Nebraska U.S.A. 

m НА ПРОДАЖ ^ 

ЖІНКИ 
ДО ПРАЦІ У ФАБРИЦІ 

Голоснтись: 
CENTRAL BAG CO. 
9 Chadwlck Avenue 
Newark, New Jersey 

КЛІВЛЕНД, О. — Місячні 
збори Вр. св. ап. Петра і Пяв-
ла відд. 102 відбудуться в не-
ділю, 14. лютого, о ѓод. 12. впо-
лудне в церковній залі 2280 W. 
7th. Просимо всіх членів прибу-
ти на збори бо буде вибір деле-
Гатів на 23-ту Конвенцію УН 
Союзу. — М. Декан, предс; С. 
Коснк, кас; М. Бобечко. секр. 

ДГГРОИТ, МІШ. Т-во Зап. 
Січ відд. 75 повідомляє своїх 
членів, що місячні збори відбу-
дуться в неділю, 14, лютого, о 
год. 1-ій попол., в У. Н. Домі, 
4665 Мартін. Проситься всіх 
членів прийти на збори бо с 
важні справи до полагодження 
і буде вибір делегатів на Кон-
венцію УНС. — В. Зубар, рек. 
секр. 

ДОСВІДЧЕНІ 
ДО ШИТТЯ НА .ЛГАПШНАХ. 

Стала праця, добра заплата 
Платні вакації і свята. 

A A S TRANI SPORTWEAR, Inc. 
425—13th St., Union City, N. J. 

ОПЕРЕІЇТОРКИ 
ДО СУКОНОК 

Добра платня, стала праця. 
Jerry Gilden Specialties 

6303 Hudson Avenue 
West New York. N. J. 

Маю на продаж 
Р Е С Т О Р А Н 
в добрій секції. 

Лишіть за іНформаціями: 
GEORG OAWRYLKO 

227 East 11th Street 
New York 3, N. Y. 

БУДІВНИЧІ 

УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ 

Вўдуємо виключно для ўкраїв-
ціа no ajUtit Америці. Масте бу-
дівельву проблему? Клвчте вас. 

Школа, Церква, Нар. Домм 
та, ївші просќта. Головная Іван. 
В. О надійна, DpoCBMq ваді па-

UKRAINIAN CONSTRUCTION Co. 
99 Ebtwood Ave- Irvbtfttoa. N. J. 

ДОГЛЯДАЧКИ ХВОРИХ 
"STAFF" 

Реєстровані з дозволом практн-
кн, приватний психіятрнчннй 
шпиталь. Виїмкові користі. 40 
год. на тиждень, поміч в недузі, 
свята, сусп. забезпечення, пран-
ня, 3-тижневі вахаціі. S20 до-
дад. за веч. зміну і ще $10 за 
нічну. Добра платня. Всі зміни 
до вибору. Голос.: "Directress of 
Nurses," Fair Oaks, 19 Prospect 
S t , Summit, N. J. 

MIKIC РАЌС, ПА. — Місячні 
збори Вр. св. Володимира, відд. 
91 відбудуться в неділю, 14. 
лютого, о год. 12-ій вполудне 
в У. Н. Домі. Проситься всіх 
членів прийти, буде вибір де-
легатів на Конвенцію. — Д. 
Андрейчин, рек. секр. 

9 BUSINESS OPPORTUNITY 9 
Ваг A Restaurant — добре поло-
жеиня $150 місячний рент вклю-
чаючи 3-кімн, апарт. Вннайм 
на 7 ^ Р- $12.600. 
Drive-in — при озері І головнім 
гайвею. Вннайм на 10 літ. — 
$22,000. 
Stationery A Lunch — Nassau — 
$1.000 тяжи, оборот. Місячний 
рент $116. Вннайм на 10 років 
$14,000. 

Romaine Business Exchange 
507 Mcrrick Rd., Massapequn, L. I. 

Massapequa 6-7153 

НОРТГЕМПТОІІ, ПА. — Т-во 
Українських Січових Стріл ь-

ців відд. 44 повідомляс своїх 
членів, що місячні збори відбу-
дуться в неділю, 14. лютого, о 
год. 2-ій попол.,. в православній 
церков, залі пря Нюпорт Еве.. 
Лроснтьсл всіх членів обов'я.і-
ково прибути на збори, на яких 
буде вибір делегата і заступии-
ка на конвенцію УНСоюзу. 
Уряд. 

КОТСВІЛ, ПА. — Відд. 248 
ім. В. Хмельницького повідом-
ляс, що місячні збори відбу-
дуться в неділю, 14.. лютого в 
парафіяльній залі де звичайно, 
зараз по $лумсбі Божій. На збо-
рах буде вибір делегата на Кон-
веицію УНС. — П. Заллітний. 
предс; Л. Прнйма, к а с ; М. Ко-
билянськнй, секр. 

,НЮ НОРК, Н. И. — Місячні 
збори членів 204. відділу, що 
мали відбутися в суботу, 13. 
ц.м., переложеві ізза недостачі 
приміщення на найближчу ке-
ділю, 14. лютого, о год, 6-ій 
веч., в залі Української Правос-
лаввоі Церкви, пря 334 Схід 
14-та вул. в Ню Норку. На по-
рядку нарад: вибір 3-ох деле-
ґатів на Конвенцію УНСоюзу, 
що відбудеться в травні ц.р. 
Закликаємо всіх членів з Ню 
Иорку та околиці взяти обов'яз-
ково участь у тих зборах. — П. 
Марко, предс; В. Ѓвсій, фін. 
секр. 

СЛОТ ДБРФШД. МАСС. — 
Т-по Галицька СІЧ, відд. 207 
повідомляє своїх членів, що мі-
сячкі збори відбудуться в цеді-
лю, 14. лютого, в парафіяльній 
залі, аарвз по Ся. Божій о год. 
12. Комітет`просять членів првй-
тн на час і заплатити свої за-
леглоетя до Т-ва, також буде 
вибір делегата і заступника на 
Конвенцію. — Н. Рева; предс; 
Я Ромашок, к а с ; О. Сельсини, 
гекр. 

КЛІВЛЕНД, О. — і Місячні 
збори Вр. св. Василів відд. 364 
відбудуться в неділю, 14. люто-
го, в У. Н. Домі (Іст Сайд) о 
год. 2-ій попол. Звертаємо ува-
гу нашим членам, що при зміні 
адреси належать негайно пові-
домнти уряд Братства. Прнга-
яусмо також,.Що місячні аклад-
ки треба платити точно кож-
ного місяця.'— Г . К у к і з , предс. 
с. Крефт, к а с ; И. Стойко, рек. 
секр.; Я. Кравчук, фін. секр. 

ДГГРОИТ, МІШ. — Вр. св. о. 
Ннколая. відд. 175 повідомляс 
своїх членів, що звичайні збори 
які мали відбутися в неділю, 
21. відбудуться одеа тиждень 
скоріше, в неділю, 14. лютого, 
о год. 1-ІЙ попол., в У. Н. Домі, 
4655 Мартін і Мішігая, тому, що 
на 21-го відбудеться вО-літній 
ювілей УНСоюзу і всі залі бу-
дуть заняті. З огляду на важ-

ППВАГО, ІЛЛ. — Річні за-
гальні збори Бр. св. о. Мвколая 
106 відд. відбулись в неділю, 17 
спня 1934 p., ва який вибрано 
управу яа put 1954 і делегатів 
на Конвенцію УНСоюзу. З і зві-
тів уступаючої управа довіда-
лнсь, `що` відділ постійно зро-
стас, — доказом чого є Д2 но-
ввх членів,, які були приєднані 
в 1953 році. Д о нової управи 
ввійшли слідуючі: М. Ґуль, 
предс; А. Косоввч, заст.; Г. 
Дацьків, фін. секр-.; М. Попіль, 
кас; В. Івасютнл, рек. секр.; 
Контрольорн: В. Грниьків, Я. 
Кухар, С. Апостолюк, П. Гош-
ко; Організатори: П .̀ Кнкіш, С. 
Рібий. 

ГЕМПСТЕД, E f t - Т-во 
Запорізька Сів, відд. 327, Подас 
до відома, що на річних зборах 
26.- грудня 1953 вибрано нову 
управу на 1954 рік в такому 
складі: М. Кнрич, гол.; Т. Ваг-
рій, заст.; А . . Копнстянськнй, 
фін. секр.; М Курчаќ, рек. секр.; 
С. Коркова, к а с ; коятр. комі-
сіл: В. Душевчук, В. Захарів і 
І. Лотоцькнй; ковтр. комісія для 
хворих: Ю. Маланчух, П. Сте 
цюк, Я. Степанќів. Повідомля-
смо, що місячні збори відбува-
ються в кожну другу суботу 
кожного місяця. Найближчі мі-
сячні збори відбудуться 13. лю-
того, ва яках будуть порушені 
важливі справи, між іншим теж 
вибір делегата на конвенцію У. 
Н. Союзу. Тому закликаємо всіх 

ВІННІПЕГ, МАВ. — Т-во ім. 
Т. Шевченка, відд. 445, повідом-
ляс, що загальні збори відбу-
дуться в неділю, 14. лютого, о 
2-ій год. попол., в домівці У.Н. 
О., 935 Мсйн вул. Всі члени по-
вннні бути обов'язково присутні 
на річних зборах і вибрати уряд 
ва 1954 р. та делегатів на юві-
лейиу конвенцію УНС. — М. 
Наконечний, гол.; В. Литвин, 
секр.; М. Коваль, фін. секр. 

MISCELLANEOUS 

ЙСНГСТАВН, О. — Вр. Св. і. 
Хрестителя, відд. 230 повідом 
ляс своїх членів, що місячні 
збори відбудуться в неділю, 14 
лютого, о год. 2:30 попол., в 
українській залі, 914 Франклін 
Еве. Є важні справи д о вирі 
шеняя, і також буде вибір де 
легатів на Конвенцію, тому ва-
ша присутність конечна. — М-
Мушннськяй, предс; Д. Войто-
вич, к а с ; І. Павловськнй, секр 

ТАВЕРНА 
8 крутолеяь, модерний бар, 
їдальня, кухня, 8-кімн. апарт. 
Велика площа на парќування. 

LINDEN 3-9709 
Між ї - 4 P.M. 

ДОСВІДЧЕНІ ЖІНКИ 
до наклеювання штучних само-
цвітів. Повний або частинний 
час. Для чесальниць і до опа-
кування досвіду не вимагасть-
ся. Голоснтись: 

235 South 1st Street, 
Brooklyn, N. Y. 1st Floor. 

9 M0V7N0 й TRUCKING Ф 

УКРАЇНСЬКЕ ПЕРЕВОЗОРЕ 
ВЮРО 

Перевожуемо в Ню Иорку та 
околицях, а також в дальшу 
віддаль. Тел. Ню Нори — САпаІ 
8-7567 п. Микола — Ню Джерзі 
— ESsex 4-6954 рано або веч. 
99 Eimwood Eve., Irvfflfton, N. J. 

„MERROW" ОПЕРЕИТОРКИ 
Досвідчені а шитті "Polo" copo-
чок. Всі секції —і праця яа шту-
ки. Стала праця з платнями ва-
каціями. 

CAROL JOY SPORTSWEAR 
1542 Fulton St., Brooklyn, N. Y. 

ЧУДОВА НАГОДА 4-кімя. аг 
парт. General Pood Store, бучер-
ня, ґросерня, заморожувані хар-
чі, ярина; в околнпі Jamaica. 
Комплетняй внряд. $7,500 річно, 
довгий вннайм; Рент $100. Клн-
кати власника Cedarhurst 9-4515 
або пишіть: F^4 Rm. 830, II W 
42nd St., New York City. 

Щ А Д І Т Ь В Л Е Г К И Й 

С П О С І Б . . . 

К У П Ў И Т Е СВОЇ Б О Н Д И 

Ч Х Р Б З П Е И Р О Л С Е И В Ш Г С 1 

х я х т х в в в я я т у у г ^ т т т т у т ж к в ж т т т в я т т т т т т ч т т ж і х х х х 

З Н А Г О Д И 
50-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ 

Ф І Р М И 

TELpFUNKJEN 

ПОВНИ МОДЕЛЬ „ОРКЕСТРА" 
. з FM-AM й ва короткі хвилі _ 

продасться ЧЕРЕЗ МІСЯЦЬ ЛЮТИП 
по спеціяльній внпродажній ціні — J 2 2 9 ^ 

ХТО ЗАКУШІТЬ ЦЕП АПАРАТ ПІД ЧАС ВИ-
ПРОДАЖУ ДІСТАНЕ Д А Р О М АНГЛШСЬ-
КОІ М А Р К И АВТОМАТИЧНИЙ Ф О Н О Г Р А Ф Н А 
12 ПЛАТІВОК В А Р Т О С Т И $51.00. ЗНАЧИТЬ 

ВИ ПЛАТИТЕ ЗА АПАРАТ ТІЛЬКИ $178.00. 
Спішіть, щоб скористати з цеї небувалої оферти! 

Universal Watch X Radio к 

з 

201 EAST 14th STREET, NEW YORK 3, N. Y. 
GRamercy 3-2420 

Д Ш І ДОХІД 
Першорядні 11 кімнат, що прн-
носять великий дохід, 2Уѓ лаз-
ннчкн; олив, огрівання. $300 мі-
сячниа дохід і 4-кімн. апарт 
мент. Доступне фінансування, 
тільки $18.600. JORDAN BAR1S, 
Realtor, 44 I3th Avc- Newark, N.J. 
Day or eves. MI.2-0218. Opposite 
Hall of Records. 

М Е Ш К А Н Н Я 

ФИЛАДЕЛФІЯ. 
Чудова кімната длл самітнього. 

Всі ввѓоди. 
Окремќе ВХІД. 2-кн поверх. 

#џовалин вул. кодо 
01RARD AVENUE 
Phone: ST. 7.6639 

КІЛЬКА ФАКТІВ ПРО 

Нервове Напруження 
і Безсонність 

Нервове напруження прояв-
ляс багато симптомів, що їх 
можна б заспокоїти деякими ко-
рисннмв засобами. Т а к и м и 
симптомами о БЕЗСОННІСТЬ, 
ВГЛЬ ГОЛОВИ, ВРАЗЛИВІСТЬ, 
ПЕРЕМУЧЕННЯ. Везсонвість в 
довгі ночі о часто вислідом ве-
лнкого перемучений, а це в ре-
зультаті спрігчпняс продовжен 
пя або каворот воввх сямптб-
мів. Тому треба ва це зверта 
тн увагу ft унккатв або заспо-
коюватн напруження нервів за 
допомогою відповідвих середнв-
ків. . . -

Таким найбільш відомям в ос 
танвіх часах засобом с формула 
DOROLIN, Що містить в собі чу 
дову силу для заспокоєння вер 
вового напруження, яке зѓн`ѓай 
но спричинюють згадані сямп 
томв. Послуговуватися ц і є ю 
формулою найкраще за відпо-
відшгмн вказівками. Багато лю-
деД ѓпѓѓав про DOROLIN і тому 
ми хочемо подати до відома, що 
вовв можуть цей запас одержа-
ти висплаючп поштою цей ви 
різок до OREGON DRUG PRO 
DUCTS, Dept C, Peekskffl, N. Y 2 
звідки пішлють Вам дві $3.00 
пляшки тільки за $5.00, що вже 
с знижкою $1.00 від иомальноі 
ціни. 

Ім'я 

Адреса _-
Місто Стевт — 

= у ^ і _ ^ і г з ц і - - г и ^ и а и л ^ і з ц і л и д і ^ ц ^ а и і и л и ^ 

ВЕЛИКА ВИПРОДАЖ НА ЗИМОВУ ГАЛЯНТЕРПО! 
Можва заощадяти від 25 до 40%! 

DUNLEY HAT S H O P 
СНУ 

навпові-
каіісліохн 

14 SAINT MARK'S PLACE, NEW YORK 
(Іст 8 вул. між 2-3 Евеню.) 

мав на складі вайбільшжй набір фільцовжх КАПЕ-
ЛІОХІВ м а с н о г о виробу, найкращої я кости 
шнх фасонах І кольорах. — У нас куплені 

, прнннмасио до перерібкн. 
Прнгадувно, що МАЄМО відділ Мужеської ГтлявтерП, а саме першої якостн 
сорочки внаної марки "JAYSON", дощевикн, светерв з імпортованої вовни, 

парасолі й інтл. х 
Щтвщт зайти І перековатвсь про ввсоху вќість матеріялу та ннаіху фабрвчву 

цШу- — Г`оворжмо по-украіяськв. 
Слухайѓ# вала оголошення по радіо-програмі п. Мельника кожної в в д і я 1 Міх 7-в год. 

рано на хвилях 1480, (станція WHOM). 
Отвореве вюхеавп до Ь'М B e t . в н'атввЩ І еуботв до lOrft, 

DUNLEY H A T SHOE 
14 SAINT MARK'S PLACE (Іст. 8. вул. Bet 2—3 Ave.) NEW YORK, N. Y. 

РОЧЕСТЕР, H. H. — Т-во У. 
H. Дім відд. 316 повідомляс, 
що місячні збори відбудуться в 
четвер, 11. лютого, о год. 3-ій 
веч. у власнім домі, 831 Joseph 
Ave. Просяться всіх членів прн-
бутн на збори. Є важні справи 
до вирішення та буде вибір 
трьох делегатів на комвенцію 
УНС, яка відбудеться у Ва 
шнвгтоні ц.р. Просяться впла-
чуватн вкладки кожного міся-
ця. Н. Магомет, предс ; П. Ков-
тун, к а с ; В. Гаврнляк, фін. 
секр.; В. Гурянський, рек. секр. 

ВОСТОН, МАОС. — Місячні 
збори Т-ва ім. Е . Кововальця, 
відд. 238, відбудуться в.неділю, 
14-го лютого, зараз ,по Сл. Вб-
жій, в залі укр. правосл. церкви, 
136 Artmtrton St. На зборах буде 
справа святкування ювілею 60-
річчя ЗТІС, та вибір делегатів 
на 23-ту конвенцію УНС й Інцгі 
важні справи до вирішення.'Ві-
таємо нових членів, які повніші 
негайно вписатися з нагоди 60-
річннпД УНСоюзу. — П. Мороз, 
предс; П. Попович, кас ; І. Сі-
лінськня. секр. 

БОФАЛО, Н. И. — Збори Вр." 
св. І. Хрестителя, від.. 304-від-
будуться в неділю, 14. лютого, 
о год. 7-ій веч., в парафіяльній 
залі, 158 German St. Просяться 
всіх членів прибути, буде ви$ІР 
делегата на 23. Конвенцію УН . 
Союзу. — і. Слободян, пре`дс.; 
М. Зависќни, к а с : М. ГнатвЛ, 
секр. 

лнвість справ, проситься всіх 
прийти, як також взятн участь п- S T " S аїїУ З ^ Ї Г Ж 
у ювілею. - С. Пелех, прадс; У Й Й Д т а ^ S " Р Н 

В. Вілінськнй, к а с ; В. Вартош: м - Курчаќ, секр 
фін. секр.; П. Позлиќ, рак. секр. 

ТОМАСТОН, КОНН. — Т-во 
Укр. Січ, відд. 421 повідомляє, 
що збори відбудуться в суботу, 
13. лютого, о год. 8. веч., в укр. 
залі. Просимо всіх, членів прий-
тн ва збори. — І. Наконнй, 
предс; М. Шяпівха, к а с ; Ю. 
Береза, секр. 

ІШЌЛЃО, ІЛЛ. — Т-во ІМ. Т. 
Шевченка, відд. 176, повідом-
ляс своїќ членів, що місячні 
зборе відбудуться в неділю, 14. 
лютого, о год. 3. попол., в цср-
ковній залі св. Петра і Павла 
пря 9200 і Авелан. Проситься 
прийти яа призначений час, с 
важні справи до полагодження. 
На річних зборах 3. січня ви-
брано новий такий уряд на рік 
1954: М. Вархолвх, предс; В. 
Зелінка, заст.; С. Охрух, секр.-
ќас; М. Семків, заст.; И. Несе-
ввч, І. Мороз і П. Коколюс, кон-
трольори; И. Скочвпвць і М. 
Вурдяк, відвідувачі хворих. 
Дальші збори відділу відбува-
тнмуться кожного місяця в пер-
шу неділю по десятому, в цер-
ковніп залі св. Петра і Павла, 
о год. 11:30. — М. Вархолнк, 
предс; С. Окрух, секр.-кас 

ЛОРЕИН, О, — Український 
Молодечий Ќлюб відд. 233 по-
відонляс. 'що на річних зборах 
24. січня вибрано такай уряд. 
М. На пора, предс; В. Назар. 
заст.; Ф. Сідецький, к а с ; Г. 
Маґер, фін. секр.; В. Дейчаків-
ський, рек. секр.; В. Левнцькнй, 
TJ. Дудуш. К. Мацілниськнй, 
Коіггрольорн;.С. ЩеплоцькнЙ,_Д. 

КАЛЮМЕТ СИТІ, ЦЩ% -
Загальні місячні збори відді`мд 
того о г о д 4. попол., в домі ^ ‚ „ ^ S ^ B B S i S S B S S L ^ a 
416 — 154 Place. На зборах Суд г̂ 
вибір делегата на Конвенцію. 
— М. Маркевич, секр. ' - ` 

зборах вибрано також делегата 
і заступанќа ва Конвенцію УН 
Союзу. — Г. Маґ'ер., секр 

РАЧЕСТЕР, Н. И. — Місячні 
збори Т-ва Запорозька Січ, 
відд. 367, відбудуться в неділю, 
1-і. лютого, у церковній залі, о 
1:30 попол. Проситься всіх чле-
нів прибути, с важні справи до 
вирішення. На зборах буде вн-
бір деле'гатів па 23. конвенцію 
УНСоюзу. — М. Сорохтей, пр.; 
М. Мельник, к а с ; В. Поповвч, 
секр. 

Професійні MISCELLANEOUS 

PAUL SZAF1R, М. D. 
ПСИХШТР і І НЕЦРОЛ ОГ 

повідомляс про зміну своєї лікарської канцелярії 
ДО 

ІІ7 HIGH STREET, PERTH AM80Y, NT J. 
Години прийнять: 

понеділок і четвер 2—І і'7—8, Телефон: 
в інші години за замовленням. Valley 6-0639 

явна 

ПРЕДСТАВНИЦТВО ВО УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
Р А Д И В З Д Л 

повідомляс з великнм смутком, що дня 30-го січня 1964 
p., в Ню Порќу, помер несподіваною трагічною емертю 

бл. п. ІВАН ДУБИНЕЦЬ 
ч-чеи Ради ІІредставніштва `і` зразковий громадянин. 

Вічна Йому Пам^ятьІ 
ПРЕДСТАВНІіЦТВО ВО УКРАЇНСЬКОЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ в ЗДЛ. 

КЛІВЛЕНД, О. — Подасться 
до відома, що`місячні збори Т-ва 
ім. І. Франка, відд, 334, відбу-
дуться 14-го лютого о год. 1-ій 
попол. в залі У. Н. Дому, 2255 
West 14th St. Проситься всіх 
членів прийти на збори, як рів-
вож виріввятв свої залеглостн`. 
— Н. Задорецьвяй, предс ; С 
Морозович, фін. секр.-кас; Л. 
Марцінюк, рек. секр. 

ИОНГСТАВН, О. — Т-во ім. 
О. Васараб відд. 348 повідом-
ляс всіх членів, що місячні збо-
ри відбудуться в неділю, 14. лю-
того, о год. 2:80 попол., в цер-
ковній залі при 525 W. Rayen 
Ave. Проситься прибути на збо-
рн, с важні справи до полаго-
джения, яв ТВКОЃК буде вибір 
двох делегатѓа на 23 Конвенцію 
УНСоюзу. На річних зборах в 
дні 3. січня вибрано новий уряд: 
М. Червіте, предс; П. Павлн-
швн, заст.; М. Періѓ, секр.; М. 
Павлншин, заст.; И. Стахура, 
кас ; А. Сиктор, заст.; Конт-
рольна Комісія: М. Павлншин, 
Ю. Прнсташ, С. Г л у с 

БАВНД БРУК, Н. Д Ж . — 
Бр. св: о. Ннколая` відд, 344 по-
відомляс членів, Що звичайні 
збори відбудуться в неділю, 14. 
лютого, О ГОД. 4. попол.,' в домі 
353 TalmnRc Ave. Просимо всіх 
прибути точно, буде вибір деле-
гвта на 23. Конвенцію` УНСо-
юзу. Приймаємо нових членів 
до У Н С о ю з у і до Вр. без вступ-
ного. — Т . Прнсташ, предс ; Я. 
Резнік, к а с ; . Г . Геба, секр. 

КЛІВЛЕНД,'О. —-Збори Т-ва 
„-Сокіл", відд. 336 відбудуться 
в неділю, 14. лютого, о ГОД. 1-ІЙ 
попол. Проситься всіх членів 
прийти на вбори, бо буде вибір 
делегатів н$. Конвенцію УНСо-
юзу. Подасться до відома, що 
на 1964 рік вибрано уряд у тв-
кому складі: Г. Степанеќ, пред.; 
В.. Степанеќ, заст.; Г. Кісіль, 
фін. секр.; Я. Дзяднга, рек. 
секр.; М; Кўрах І О. Степанеќ, 
коятр, комісія; М; Лещншин, 
надзнратель хворвх; Г. Степа-
вех і Я. Дзяднга, делегати до 
Влуч. Орган. Рівночасно пода-
сться До відома, що місячні 
збори відбуватимуться кожної 
другої неділі'в місяці. 

RAISE CHINCHILLAS 
Виїмкова нагода осягнута 
матеріальну" виевлежмніГЬ. 

Н А Ш І ШЕНШНЛІ Є РАСО-
ВІ, РЕЄСТРОВАНІ 
І ГАРАНТОВАНІ. 

Якщо ќўпусте Ш Е Н Ш И -
ЛІ, купуйте у відповідаль-
ного ГОДгеНИКА, який 
мас ДОСВІД та РОЗУМІ-
ЄТЬСЯ мв тях звірятах. 

За точними Інформаційна 

DUNNELLEN, (N.L) 2-2830 
CHINCHILLA FARMS 

OF NEW JERSEY 
Route 22. Comer of Mountain 
Parkway, Bound Brook, N. J. 
Ma всі c члена Т-ва of the 

National Chinchilla Breeders 
Association 

MISCELLANEOUS 
УКРАЇНСЬКА ФАБРИКА 

матраців іЗДзгдЮ вовчів" 
Влтотовляамо- покрвввлв на 

й$оді. 47 ̂ i S 0 1 N-л 
ЧОЛОВГЧЕ ЎВЃАННЯ І ПЛЛ-

ШД практичний дарунок на 
кожну нагоду^ Мало вживані, 
неначе HQBi, чудово вшиті. Та-, 
кож для ваіцяк. близьких в Ев-
ропі від $ 1 5 J 0 0 - ; 

LOUI8TSCNDERS 
1541 First Av(L-Hew York Cl^y 

(Між410-81 вуя.) 

Вступаігте в^члвяя У. Н. О. 

REAL ESTATE 
КУРЯЧА ФАРМА в Towaco, 

N. J., Що складається з 1-ро-
дннного дому, всі удосконалсн 
ня; 10 акрів, 3 Гаражі, 2 буднн 
хн для курей, 4 на індики, 4 до 
вил і ѓування курят; повний вн 
ряд, 1,000 ft. фронтова дорога, 
$38,000. Floyd Rlcker, 28 Lakeside 
A v e , Pompton Lakes, N. J. 

Tarhuoe 5-0883 
Також інші фарми на продаж. 

2nd Street East 
ПРОДАЖ ABO ВИНАПМ 

6 Story Warehoase 
20x80 вантажна вінда — на 5 

авт, Вільний до зайняття. 
Н. KAPLOW1TZ 

188 Ave. В., New York Сіѓў 
СА. 8-1188 

МУЖЧИНИ, 
'ЖІНКИ 

Яжщо вв яџ` вдоволені тим, 
Оів вв можете втішатися ввтс-
дамж, Яві вам д а є ПРИРОДА, 
тому що вам tx замало або вв 
д о вподобя, в.'недостачі належ-
вях вітаміа1в.в рвздв—їй дієті, 
то -прочитайт% бце. І 

Вас повинні стццИмпшо щкв-
ватв вістки.від тжх, що маля 
Еайбільші добродійства, а ужж-
вавня ф о р м у л и , зваво! вх 
TRi.x . Це т ѓ формула, якої що-
декна доза дав. більше ніж мі-
вімальве запотребуваяяя для 
дорослнж деяквх загально прв-
зпаішх вітамінів, 

Якщо вв відчувалтв, що вв 
теж можете скорвстатя з такс-
го енладнвкв, то вя будеѓ# рв^ 
дД довідатнся, що вв можете ді-
стаѓн потрібну кільхість, коля 
шгшлете оцей,вирізок до ORE" 
OON DRUG PRODUCTS, Depfc% 
Peckskm, N. Y. Звідтя вяшлкггь 
вам негайно. - качку вартостя 
$84Ю відвородівдкз `поштою, Яв 
потребуєте поснлата грошей в 
замовлевяя)Г'Г 
реві прв 

Вого Park — 2-родннннй з цег-
лн дім, викінчений підвал, го-
лівудські лазннчкн; ціляй до 
зайняття. $15,600. 
10 кімнат, 60x100, Гараж на 4 
авта, 3 кімнати, 3 Гаражі, дохід 
$90; цілий до зайняття, гараж 
на 1 авто, продаж зі стратою. 
$17.050. 

S. A S. REALTY CO. 
Josephine Spinella 

707 Dahffl Rd., Brooklyn, N. VA 
UL. 3-3202 

CORONA, L. I. $12,000 

СИВЕ ВОЛОССЯ 
Щ Е З А Є 

БЕЗ ФАРБУВАННЯ 
Чуяіяяш щ?юлуеі можва тв-

оер діствтв, щоб повернуѓв 
т mtmcm до првродяод 
врвсва, ваче магічвжм спосо-
‡ р ь . У a ^ ? _ У 3 j ^ У г ^ . І І 0 Г 0 іюжмо-
го двзі дві ауршвйй час, 
вххяг^циво 1 чудесво 

Лір. ТЯМТВ! теши 
вагляд молодостя. 

Якщо вн хочете 
цей. дввукгсвй о 

2 півтретя-доляровс4 
шшпвса за $4 в 
дервдьвоуо пдадатву т 80 Цих 

вій п̂ "гі. Якщо, "If кп увокття 
ПГІДНО з вхвзівквлж, вв вѓ бў-
Mm шмЩЩ в 
ЙдаИИв, ШШЩ.:-ЏШ) 

Місто ОѓВЙТ 

Відокремлений 1-родинний дім, 
50x100, 8 кімнат, б опалень, 
VA лазннчкн, кілька кроків до 
підземки, б Гаражів до вннай-
му, зараз до зайняття. Можна 
оглядати- вечора ми, -в -суботу і! 
неділю. Власник J. Scony, 103-1 
08 35th Avenue, Corona, L. 1. 
NE. 9-4994 FL. 9-Я103 

tt^m ....... _ " . w , . 

meamitm ^ 
Ті f 

. Оийт _ _ 
1 вйн 

BAY RIDGE 
$5,000 готівки, решта на 1-шу 
rinoTeicj'. Новочасннй 6-род му-
роваиий дім, 24 великих кімнат. 
- апартмент до зайняття. Незв. 
нагода. 

к о с н 
8502 — 7th A v e , Brooklyn, N. Y. 

SH. 8-3939 

ТУРБУЄ ВАС ВАШЕ 

ВОЛОССЯ? 
Якщо вя стурбовані тям, що 

ваше волосся завадѓо џтщтл 
або рветься яа ківчвхах через 
ивлрлродну сухість, вв зрадіе-
ге, як довідастесь від людей, 
що колись хворіли вв випадав-
вя волосся тл голові. Вони врв-
туваля себе від Шві недуги вжа-
в а д — і нового ліку, що зветь-
ся ТРАИСАН fTRYSAN). 

Доходять відомості, що щ 1 
інші турботв з волоссям, які бў-
вають `від сверблячкя, малого 
ляшаю тощо, црвгіиивдвея з а в 
дяки правильному вжвваввк 
цього чудового ліку. 

Не зволікайте, аж появ погір-
шаа став вашого волосся, а за-

E m вживайте ТРАИСАНЎ. 
йдемо його тепер всЧисеже-

яій вівьвості. Вв аможетв дД-
статв йото вв спедДяльву пДау, 
кода надішлете поштою пові-
вомяеажн до TRYSAN Соц Всш 
228, Dept 201, Peekskffl, N. Y 

дві трндо 

$1 від звичайної njanx 
Кола восвяатв. п^явплвтою { с 
OJ)) , тоді додатв що поштова 

ІВАН КОВАЛЬЧИН 
F U N E ^ L HOME 

COMPLETELY . 
AIR CONDITIONED 

ЗАНИМАСТССЯ ПОХОРР. 
Н А М И ,ц JpTQBH 

NEW^IJERSBY 
Цпгв пряетуцві для 

Обслуга ч$ся‡ 1 
У ввдвдву емутну в 

кхвчте вя в деяв 
1 В B041J 

1^9 ОЦЛ$$ STREET, 
СОЃ. Warrets Street, 

JERSEY-CITY 2, Я% 
. Tel HEiKjerson 4-5131 

ІВАН БУНЬНО 
У К Р . П О Г Р Е Б Н Н К 

Обслуга чесва І яайкраща. 

цпга ПРИСТУПНІ 
І- ` і " ' ` І -

John Вішко 
Vtemtm) Undertaker 

4 ЕіІЛМІГПЄГ 

437 EAST 5th STREET 
New York СЌу 

REASONABLE PRICES : -

TeiepBOne: ОНвлжст 7-7f61. 

= 

Ѓм'в 

Шсто 

`%т. 
ПЕТРО ЯРВМА 

В BRONX, BROOKLYN, 
YORK ТЧШОЛвТЦІі 

КовтроЛьовввіі 
тура, Мод^рад 

PETERJAREWA 
129 EAST}tf! STREET; 

K B W V O R l M l t f . 
TeL: ORchtrd 4-JWI 

TAP3AH, ч. 8226. Гірське диво. џ 
A-5 THE С?СГ̀  О і ? Л Є Є САийЯТ Р Ж Е AN17 THE PLAME3! 
Т(^ЕР`Т TCNNA^P' Т н Е К а Є і г rJUNK.THH PROG-VVEN, 

`̀  C M - ' N G ^ ' O . S-CA-XTEKet7 ANC-^YirtJNG THEIK 

ip THE mven: P O E ^ N T а-тог THE PIKE; 
TAKZAN O S ^ E e V E C , "THE PKOGMEN 
-SHOULC7 BE K E P T ^U-SY Р О Є 5 0 M E 

ТІАЧВ. 

Коли с у х а трава загорілася 
і полум'я поповзло д б ‚берега 
річки, жаболюдн, злісно к у м -
каючи, кинулися врозтіч і 
завернули свої „коні" н а з а д 
в очерет. --#-

^ — Якщо ріка н е стримав 
п о ж е ж і , — зауважив' Тарзаи, 
— ж а б о л ю д и матимуть робо` 
ти н а деякий ч а с . . . ... - , :. 

Кілька днів пізніше видно 

їх було глибоко в горах. — 

Якщо це слід ведмедя, — 

І7ЕЕГ IK ТНЕ АЮиМТАІМЗ, ""IF W 
THE -SPOOK OP A etEAl?;'TAK7AN І 
SAIP, EXAMINING A TRTACXЛТ^9 ' 

THE UAKGE^T I 'VE E V E K S ' 
- S E E N . " 

3226-

сказав Тарзан, пГгрсліджую-
чн шлях, .— то в^війвіль. 
шнй медвідь, якого;-я будь-

.коли бачив. '-!?К -'̀  -` - т 
- І 


